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Szanowni Państwo ! 
 

Serdecznie witamy na XXIII Konferencji Automatyków RYTRO 2019. 
 
Dziękujemy Przedstawicielom biur  projektowych i zakładów przemysłowych, że pomimo 
nawału obowiązków służbowych związanych z pełnieniem często ważnych funkcji prezesów, 
dyrektorów, głównych automatyków, głównych energetyków, itp. znaleźli trochę czasu, aby 
przyjechać na to tradycyjne już spotkanie. 
 

Mamy nadzieję, że przyjęta formuła spotkania spełnia oczekiwania Państwa a przyjazd 
w maju do Rytra jest przyjemnym „obowiązkiem”. 
 
Dziękujemy: 
Panu prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi  za tradycyjne patronowanie (patronat 
merytoryczny), a także za jak zwykle ciekawy referat. 

Panom dr Andrzejowi Soldaty i Arturowi Sadzikowi, Przedstawicielom Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii za Patronat Honorowy Ministerstwa i bardzo interesujące 
wystąpienie. 

Panu Rektorowi Witoldowi Stankowskiemu za Patronat Honorowy Konferencji Rektorów 
Publicznych Uczelni Zawodowych. 

Kierownictwu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie za istotny udział w organizacji Konferencji, wsparcie finansowe, referat oraz 
udział Przedstawicieli. 
 
Serdecznie witamy Przedstawicieli branżowej prasy technicznej, portali internetowych 
i dziękujemy za patronat medialny. 
 
O znaczeniu jakie do spotkania przywiązują organizatorzy świadczy obecność na nim 
Prezesów, Dyrektorów oraz innych Przedstawicieli firm organizujących i sponsorujących 
Konferencję. 
 

W tym roku hasłem przewodnim Konferencji jest: 

„Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków” 
 
 
Liczymy, że to tradycyjne, już dwudzieste trzecie spotkanie pozwoli Państwu poruszyć 
oraz zapoznać się z wieloma problemami nurtującymi środowisko automatyków, a stworzona 
wspólnie atmosfera przyczyni się do lepszego wzajemnego poznania i integracji środowiska 
co potwierdza hasło umieszczone na banerze w sali konferencyjnej „nauka – projektanci – 
producenci – użytkownicy” 
 
Życzymy udanych i owocnych obrad, przyjemnego pobytu w „PERLE POŁUDNIA” 
oraz miłych wrażeń w chwilach relaksu. 
 W imieniu Organizatorów 

  
 Andrzej Turak 





XXIII KONFERENCJA AUTOMATYKÓW 
RYTRO 2019 

patronat merytoryczny:  prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
 

Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków 
 

     Organizatorzy: 

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne  
SKAMER-ACM  Sp. z o.o. Tarnów 

 Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 

Kraków 

 Komitet Automatyki i Robotyki 
Polskiej Akademii Nauk Wrocław 

 Małopolsko-Podkarpacki Klaster 
Czystej Energii Kraków 

 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Kraków 

 S&P Group Kraków 

 Towarzystwo Na Rzecz Ochrony 
Środowiska Kraków 

 ABB  Sp. z  o.o. Warszawa 

 AUMA Polska  Sp. z o.o. Sosnowiec 

 DANFOSS Poland  Sp. z o.o. Grodzisk 
Mazowiecki 

 EMERSON Process Management  
Sp. z o.o. Warszawa 

 
GUENTHER Polska  Sp. z o.o. Długołeka 

 
HELUKABEL Polska  Sp. z o.o. Radziejowice 

 JUMO  Sp. z o.o. Wrocław 

 LIMATHERM Sensor  Sp. z o.o Limanowa 

 PEPPERL+FUCHS  Sp. z o.o. Warszawa 

 
SIMEX  Sp. z o.o. Gdańsk 

 TURCK  Sp. z o.o. Opole 

 
Weidmüller  Sp. z o.o. Warszawa 

 WIKA  Polska  Sp. z o.o  
Sp. komandytowa Włocławek 

 





XXIII KONFERENCJA AUTOMATYKÓW  
  RYTRO 2019 

patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków 

 
Patronat honorowy / udział Przedstawicieli: 

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Warszawa 

 

Konferencja Rektorów 
Publicznych Uczelni Zawodowych Oświęcim 

 
Patronat naukowy / udział Przedstawicieli: 

 
Akademia Górniczo - Hutnicza Kraków 

 Komitet Automatyki i Robotyki 
Polskiej Akademii Nauk Wrocław 

 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Warszawa 

 POLITECHNIKA RZESZOWSKA Rzeszów 

 POLITECHNIKA ŚLĄSKA Gliwice 

 Uczelnia 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Oświęcim 

 
Patronat medialny / udział Przedstawicieli: 

 

AUTOMATYKA 
Miesięcznik Branżowy 

Warszawa 

 Control Engineering 
Międzynarodowe źródło informacji o sterowaniu i automatyce 

Warszawa 

 Napędy i Sterowanie 
Miesięcznik Naukowo - Techniczny Racibórz 

 MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING 
Miesięcznik Informacyjno - Techniczny 

Gliwice 

 POMIARY AUTOMATYKA∙ROBOTYKA 
Kwartalnik Naukowo - Techniczny 

Warszawa 

 Ważenie Dozowanie Pakowanie 
Kwartalnik Techniczno-Informacyjny 

Racibórz 

 

AutomatykaOnline 
Serwis automatyki przemysłowej Warszawa 

 

automatyka.pl 
serwis branżowy xtech.pl Kraków 

 





 
 XXIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019  SPIS TREŚCI 
 

Spis treści 
 

1. Program Konferencji 
2. Cel Konferencji 
3. Część I – Referaty naukowe 
 

· „Automat wspomagający tworzenie dębowych 
lasów” 

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz  
Akademia Górniczo - Hutnicza 

· „Platforma Przemysłu Przyszłości inicjatorem 
i integratorem krajowego ekosystemu Przemysłu 4.0” 

dr inż. Andrzej Soldaty, mgr Artur Sadzik 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
Platforma Przemysłu Przyszłości 

· „Zaawansowana diagnostyka w Przemyśle 4.0” prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Politechnika Warszawska 

· „Tendencje rozwojowe środowisk inżynierskich dla 
systemów sterowania” 

prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Politechnika Rzeszowska 

· „Współczesne systemy pomiarowe parametrów 
środowiska” 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Politechnika Śląska 

· „Model integracji planowania rozwoju sieci 
przesyłowych energii elektrycznej z zielonymi 
strefami energetycznymi” 

prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński 
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie 

· „Nowe materiały napędem rozwoju automatyki” prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 

· „Automatyka i robotyka w medycynie” dr inż. Andrzej Izworski 
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie  

· „Możliwości dofinansowania projektów 
realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie 
OZE i B+R” 

dr Rafał Solecki 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  

· „Wsparcie finansowe WFOŚiGW w Krakowie 
w kontekście likwidacji niskiej emisji” 

dr inż. Paweł Korczak, mgr inż. Robert Bażela 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

· „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków” mgr inż. Paweł Tomaszewski 
SKAMER-ACM  

 
4. Część II – Materiały Firm-Organizatorów 
 

ABB 
AUMA 
DANFOSS 
EMERSON 
GUENTHER 
HELUKABEL 
JUMO 
LIMATHERM SENSOR 
PEPPERL+FUCHS 
SIMEX 
SKAMER-ACM 
TURCK 
WEIDMÜLLER 
WIKA 





1. Program 

XXIII  KONFERENCJI AUTOMATYKÓW RYTRO 2019 
Patronat honorowy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych 

Patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 

Hasło Konferencji:  Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków 
 
 

21 maja 2019 (wtorek) 
 

 od 900 Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników 
 

Główna Sala Konferencyjna  
1100 – 1115 Rozpoczęcie Konferencji  

1115 – 1300 Wystąpienia Przedstawicieli Nauki  i Gości 

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz  
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Automat wspomagający tworzenie dębowych lasów 

dr inż. Andrzej Soldaty, mgr Artur Sadzik 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  
Platforma Przemysłu Przyszłości 

Platforma Przemysłu Przyszłości inicjatorem i integratorem 
krajowego ekosystemu Przemysłu 4.0 

prof. dr hab. Witold Stankowski 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 

''Co w trawie piszczy''. Polsko-niemieckie powiązania 
gospodarcze, naukowe... 

prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Politechnika Warszawska Zaawansowana diagnostyka w Przemyśle 4.0 

prof. dr hab. inż. Leszek Trybus  
Politechnika Rzeszowska 

Tendencje rozwojowe środowisk inżynierskich dla systemów 
sterowania 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Politechnika Śląska    

Współczesne systemy pomiarowe parametrów środowiska 

prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Model  integracji  planowania rozwoju sieci przesyłowych energii 
elektrycznej  z zielonymi strefami energetycznymi 

prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 

Nowe materiały napędem rozwoju automatyki 

dr inż. Andrzej Izworski 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Automatyka i robotyka w medycynie 

dr Rafał Solecki 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

Możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez 
przedsiębiorstwa w zakresie OZE i B+R 

dr inż. Paweł Korczak, mgr inż. Robert Bażela 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 

Wsparcie finansowe WFOŚiGW w Krakowie w kontekście 
likwidacji niskiej emisji 

mgr inż. Paweł Tomaszewski 
SKAMER-ACM 

Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków 

 
1300 – 1400 Obiad 

1400 – 1530 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

1530 – 1550 Przerwa kawowa  

1550 – 1730 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

 od 1730 Bufet kawowy, rozmowy w kuluarach 
 1930 Kolacja 



 
 

22 maja 2019 (środa) 
 900 – 1000 Śniadanie 
 

Główna Sala Konferencyjna 
1000 – 1300 Wystawa Firm  Organizatorów 

 Prezentacje Firm: 

 Sala Konferencyjna A (parter) Sala Konferencyjna B (piętro) 

1000 – 1015 GÜNTHER  
Program greenTECH  - oszczędność energii w procesach 
obróbki cieplnej 

SIMEX  
Wielokanałowe urządzenia serii MultiCon w aplikacjach 
przemysłowych. 

1015 – 1030 prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Współczesne systemy pomiarowe parametrów środowiska 

prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Zaawansowana diagnostyka w Przemyśle 4.0 

1030 – 1045 ABB 
Sposoby redukcji zniekształceń sieci elektrycznej 
w zakładach przemysłowych 

TURCK 
Informacja = zysk? Technologia RFID w optymalizacji 
procesów w Twojej Firmie 

1045 – 1100 PEPPERL+FUCHS 
Przekaźniki bezpieczeństwa z autodiagnostyką i kontrolą 
linii (LFT) 

WEIDMÜLLER  
Wysokiej klasy zasilacze PROtop z innowacyjną 
technologią DCL oraz modułem komunikacyjnym 

1100 – 1115 AUMA 
Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dla przemysłu 

DANFOSS 
1. Elementy zabezpieczeń automatyki w odniesieniu do 

miary nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 
2. Danfoss Drives – oferta usług DrivePro® 

1115 – 1130 dr inż. Andrzej Izworski 
Automatyka i robotyka w medycynie 

prof. dr hab. inż. Leszek Trybus  

Tendencje rozwojowe środowisk  inżynierskich dla 
systemów sterowania 

1130 – 1145 WIKA 
Ochrona środowiska poprzez bezpieczeństwo procesu – 
nowe rozwiązania zaworów WIKA 

LIMATHERM Sensor 
Materiały stosowane w wysokotemperaturowych 
czujnikach temperatury 

1145 – 1200 JUMO 
Nowe urządzenia i kierunek rozwoju JUMO 

prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik 
Nowe materiały napędem rozwoju automatyki 

1200 – 1215 prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński  
Model  integracji  planowania rozwoju sieci przesyłowych 
energii elektrycznej  z zielonymi strefami energetycznymi 

EMERSON 
Aplikacje Plantweb Insight pomagają w ograniczeniu emisji 
gazów do atmosfery 

1215 – 1230 SKAMER-ACM  
Potencjał Firmy SKAMER-ACM w realizacji systemów 
sterowania i wizualizacji w przemyśle 

HELUKABEL 
Kable specjalistyczne do stosowania w instalacjach OZE 

1230 – 1300 Bloki  dyskusyjne 

 
 1315 Obiad w plenerze i wyjazd Uczestników 



 
 XXIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019  CEL KONFERENCJI 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Cel Konferencji  

 
● przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki  
 
 
● promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarów i automatyki  
 
 
● wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków 

(nauka – projektanci –producenci – użytkownicy) 
 





 
 XXIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019  CZĘŚĆ I 
 

 
 
 

3.  Część I – Referaty  

 
· „Automat wspomagający tworzenie dębowych 

lasów” 
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej 
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

· „Platforma Przemysłu Przyszłości inicjatorem 
i integratorem krajowego ekosystemu  
Przemysłu 4.0” 

dr inż. Andrzej Soldaty, mgr Artur Sadzik 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
Platforma Przemysłu Przyszłości 
 

· „Zaawansowana diagnostyka w Przemyśle 4.0” Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Instytutu Automatyki i Robotyki 
Wydział Mechatroniki 
Politechnika Warszawska 
 

· „Tendencje rozwojowe środowisk inżynierskich 
dla systemów sterowania” 

prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Katedra Informatyki i Automatyki 
Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
Politechnika Rzeszowska 
 

· „Współczesne systemy pomiarowe parametrów 
środowiska” 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki 
Wydział Elektryczny 
Politechnika Śląska 
Redaktor Naczelny Czasopisma Pomiary Automatyka 
Kontrola 
 

· „Model integracji planowania rozwoju sieci 
przesyłowych energii elektrycznej z zielonymi 
strefami energetycznymi” 

prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński 
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
Przewodniczący Zespołu Sterującego Małopolsko-
Podkarpackiego Klastra Czystej Energii,  
 

· „Nowe materiały napędem rozwoju automatyki” prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik 
Zakład Inżynierii Procesów i Jakości 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 
 

· „Automatyka i robotyka w medycynie” dr inż. Andrzej Izworski 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej 
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

· „Możliwości dofinansowania projektów 
realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie 
OZE i B+R” 

 

dr Rafał Solecki 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
 

· „Wsparcie finansowe WFOŚiGW w Krakowie 
w kontekście likwidacji niskiej emisji” 

dr inż. Paweł Korczak, mgr inż. Robert Bażela,  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 
 

· „Ochrona środowiska – wyzwania dla 
automatyków” 

mgr inż. Paweł Tomaszewski 
SKAMER-ACM 
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Współczesne systemy pomiarowe parametrów środowiska 

 
Dążenie do coraz wyższego standardu życia, w tym rozwój przemysłu i transportu, powodują ciągają 
degradację środowiska naturalnego w skali globalnej. Najwięcej zanieczyszczeń środowiska 
naturalnego odprowadzają energetyka, transport oraz przemysł chemiczny. Skutki ingerencji 
człowieka w środowisko naturalne mogą być nieodwracalne i w przyszłości zagrozić życiu 
biologicznemu. Obserwuje się w ciągu ostatnich lat coraz większe spektrum skutków globalnego 
ocieplenia, coraz większe zanieczyszczenie gleby wody i powietrza, dlatego dużego znaczenia 
nabierają działania związane z monitorowaniem środowiska. Dokładny pomiar, przetwarzanie 
i gromadzenie danych oraz raportowanie parametrów środowiskowych jest istotnym aspektem 
w zapewnieniu jakości wielu badań oraz działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego. 
Pojawia się coraz więcej projektów ukierunkowanych na rozwój inteligentnych miast oraz 
społeczeństw. Ponadto rozwój technologiczny umożliwia wdrażanie coraz tańszych systemów 
monitorowania środowiska, które instaluje się w miastach korzystając z istniejącej infrastruktury 
miejskiej, np. czujniki dołączone do latarni ulicznych lub zainstalowane w pojazdach transportu 
publicznego.  
Monitoring parametrów środowiskowych może dotyczyć konkretnego obszaru np.: budynku 
mieszkalnego, zakładu przemysłowego (dotyczy to monitoringu lokalnego), kraju, kontynentu 
a nawet całej planety. Monitoruje się wybrane parametry poszczególnych elementów środowiska 
powietrza atmosferycznego, gleby czy wody. Monitorowanie środowiska obejmuje szereg działań 
mających na celu jego ochronę i jest w dużym stopniu oparte na ustawodawstwie krajowym. 
Organizacją nadzorującą pomiary emisji i imisji oraz przekazującą informacje o stanie środowiska 
w Polsce jest Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku 
o Inspekcji Ochrony Środowiska [1]. Do głównych zadań PMŚ należą: 

‒ monitoring jakości powietrza 
‒ monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych: rzek i jezior 
‒ monitoring jakości śródlądowych wód podziemnych, 
‒ monitoring jakości Morza Bałtyckiego, 
‒ monitoring jakości gleby i ziemi, 
‒ monitoring hałasu, 
‒ monitoring pól elektromagnetycznych, 
‒ monitoring promieniowania jonizującego, 
‒ monitoring lasów, 
‒ monitoring przyrody. 

Dane dotyczące aktualnego stanu poszczególnych elementów środowiska pochodzą od stosunkowo 
niskiej liczby urządzeń i systemów pomiarowych zlokalizowanych w kilku punktach w każdym 
mieście. Kryteria wyboru lokalizacji, w których znajdują się urządzenia monitorujące oraz wybór 
monitorowanych parametrów środowiska są określane zgodnie z właściwą ustawą oraz umowami 
międzynarodowymi, np.: dyrektywą 2008/50/EU [2]. Dedykowane czujniki i systemy pomiarowe 
dostarczają informacji, które stanowią podstawę do oceny i prognozy stanu środowiska oraz analizy 
przyczynowo-skutkowej działalności społeczno-gospodarczej człowieka.  
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Jednostki administracyjne Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z obowiązującymi 
wymogami unijnymi są zobowiązane do prowadzenia Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
(PRTR) do powietrza, wód i gleby, rejestru danych dotyczących obciążenia hałasem, tzw. map 
akustycznych, a także badań obciążenia środowiska promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) 
z linii energetycznych czy stacji telefonii komórkowych. 

Monitoring powietrza 

Z uwagi na niekorzystne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie ludzi 
i kondycję ekosystemów dokonuje się oceny jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 
substancjami takimi jak: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen 
(C6H6), ozon (O3), pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz oznaczanymi w pyle PM10 metalami ciężkimi. 
Oceny tych zanieczyszczeń dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 
poz. 1032) [3], które określa sposoby, metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji 
w powietrzu. Rozporządzenie zawiera również wartości progowe dla substancji zanieczyszczających 
oraz ich dopuszczalne poziomy. 

Tab.1 Przykładowe dopuszczalne poziomy i progi oszacowania poziomu danej substancji w atmosferze w 
porównaniu z roczną emisją danej substancji za 2017 r. 

Nazwa 
substancji 

Okres 
uśredniania 

wyników 

Dopuszczalny 
poziom 

substancji 
w powietrzu 

[µg/m3] 

Górny próg oszacowania Dolny próg oszacowania 
Emisja 

za 2017 r. 
[µg/m3] 

% poziomu 
dopuszczalnego 

(wartość 
w mg/m3) 

dop. częst. 
przekroczeń 

w roku 
kalendarzowym 

% poziomu 
dopuszczalnego 

(wartość w 
mg/m3) 

dop. częst. 
przekroczeń 

w roku 
kalendarzowym 

CO 8 godzin 10000 70/7000 - 50/5000 - 3219 

NO2 
1 godzina 70/140 70/140 18 razy 50/100 18 razy 

 
1 rok 40 80/32 - 65/26 - 

SO2 24 godziny 125 60/75 3 razy 40/50 3 razy  

PM10 
24 godziny 50 60/30 7 razu 40/20 7 razy 

30 
1 rok 40 30/14 - 25/10 - 

PM2.5 1 rok 25  - 20  20-40,1 

C6H6 1 rok 5 70/3,5 - 40/2 - max. 0,2 

 
Według krajowych raportów mozaikowych [4], które są wspólnym projektem Głównego Inspektoratu 
i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (GIOŚ i WIOŚ) szacuje się, że czystość powietrza 
jest najbardziej naruszana przez sektor energetyczno przemysłowy. 
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Rys. 1. Produkcja energii elektrycznej w Polsce w latach 2000-2018 w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Przewidywany jest dalszy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w związku z rozwojem 
przemysłu, handlu (duże supermarkety), sektora usług, oraz sektora informatycznego (serwerownie), 
dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu redukcję zapotrzebowania na energię 
elektryczną i dywersyfikację jej źródeł głównie w oparciu o źródła odnawialne. Innymi czynnikami 
mającymi duży wpływ na jakość powietrza atmosferycznego są: transport, procesy grzewcze. 

Corocznie dokonywana jest ocena poziomu danej substancji w powietrzu dla wyznaczonej strefy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. [5] o liczbie mieszkańców 
większej niż 250 tys. i przeprowadzana klasyfikacja stref przekroczeń jej wartości dopuszczalnych 
zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., 
Dz.U. Nr 62, poz. 627 [6]. 

W Polsce obowiązuje następujący podział na strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza: 

‒ aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
‒ miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (nie będące aglomeracją), 
‒ pozostałe obszary województwa, nie wchodzące w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

Wymienionym strefom przydziela się następujące klasy: 

‒ klasa C (jeżeli poziom substancji przekracza górny próg oszacowania), 
‒ klasa B (jeżeli poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania), 
‒ klasa A (jeżeli poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania). 
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Rys. 2. Przykład klasyfikacji stref w 2017 roku w Polsce ze względu na dopuszczalny poziom PM2,5.  

 

Monitoring jakości powietrza na Górnym Śląsku realizowany jest przez: 

‒ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
‒ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i Sosnowcu, 
‒ Poszczególne zakłady przemysłowe. 

Najgroźniejszy dla zdrowia ludzi jest pył zawieszony PM2,5, który wnika aż do pęcherzyków płucnych. 
Obecnie PM2,5 jest mierzony na 3 stanowiskach pomiarowych na terenie Śląska [7]. Tak jak 
w przypadku pyłu PM10 tak i PM2,5 zwłaszcza w sezonie grzewczym zostały zaobserwowane 
przekroczenia stężeń wskazujące na źródła grzewcze jako przyczynę wzrostu poziomu zanieczyszczeń 
(rys. 3). 

Zgodnie z deklaracją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie powinno być granicznych wartości 
dopuszczalnych dla pyłu, ponieważ każda wartość stężenia pyłu w atmosferze jest szkodliwa dla 
zdrowia. Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 według WHO nie powinno przekraczać 
10 µg/m3 [8]. Jest to poziom ponad dwukrotnie niższy niż ustalony przez Unię Europejską w 2010 r. 
(25 µg/m3.) [9]. Zanotowane na terenie województwa śląskiego wyniki pomiarów stężeń pyłu PM2,5 

wskazują, że we wszystkich stacjach pomiarowych zostały przekroczone poziomy dopuszczalne.  
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Rys. 3. Dane pomiarowe dla stacji Katowice, ul. Kossutha w roku 2018 r. 

 

a)        b)  

c)  

Rys. 4. Stacje pomiarowe na Śląsku realizujące pomiar stężenia PM2,5 a) stacja pomiarowa w Bielsku-Białej, b) stacja 
pomiarowa w Katowicach c) stacja pomiarowa w Złotym Potoku [7] 

Główne problemy monitoringu jakości powietrza 

Głównym problemem w monitorowaniu jakości powietrza jest brak dostatecznej ilości stanowisk 
pomiarowych, oraz brak stanowisk monitorujących wszystkie istotne zanieczyszczenia, zwłaszcza 
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w strefach klasy C. Przykładowo w województwie śląskim z 27 stacji monitorujących jedynie 3 podają 
ilość zawieszonego pyłu PM2,5 uśrednioną w godzinie [7].  

Kolejnym problemem jest problem z właściwą lokalizacją punktów pomiarowych. Zanieczyszczenia 
pochodzące z transportu mają wysokie stężenia, dlatego część stacji pomiarowych powinna być 
zlokalizowana przy głównych ciągach komunikacyjnych miast. Należy nadmienić, że nie wszystkie 
stacje manualne są zlokalizowane w miejscach najwyższych stężeń w strefie oceny. 

Systemy monitoringu jakości powietrza 

Monitorowanie zanieczyszczeń powietrza jest stosunkowo trudne, głównie ze względu 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Warunki 
klimatyczne wpływają szczególnie na przenoszenie zanieczyszczeń na znaczne odległości z dużych 
punktowych emiterów, natomiast w przypadku emisji niskiej mogą zwiększać zanieczyszczenie 
w bliskim otoczeniu, np. brak wiatru niekorzystnie wpływa na poziom pyłów PM10 i PM2.5 
w powietrzu. 

System monitoringu powietrza musi sprzęgać wykrywanie lokalizacji i szacowanie udziału 
poszczególnych emiterów uwzględniając zmienne warunki meteorologiczne, które stanowią znaczne 
utrudnienie w dokładnej lokalizacji miejsca emisji. Detekcja i pomiar stopnia zanieczyszczenia oraz 
ocena jego skutków jest wykonywana zdalnie i w czasie rzeczywistym ponieważ rozprzestrzenianie 
się i przenoszenie zanieczyszczeń do innych elementów środowiska jest bardzo szybkie co może 
skutkować narażeniem całej biosfery. Dlatego pomiary wykonywane są cyklicznie, w określonych 
odstępach czasu przeważnie na odległości kilku kilometrów w kluczowych lokalizacjach co pozwala 
śledzić zmiany, ich tendencje oraz przewidywać potencjalne skutki. 

Do wykrywania i oznaczania stężenia niektórych gazów w miejscu emisji mogą służyć wykrywacze 
rurkowe, które dają bezpośredni odczyt. Jednak współczesne systemy monitoringu bazują na 
zdalnych pomiarach za pośrednictwem fal świetlnych i akustycznych. Urządzeniem optycznym do 
badanie stężenia poszczególnych składników atmosfery jest Lidar (ang. Light Detection And Ranging), 
który bazuje na zjawisku rozpraszania światła. Lidar łączy działanie lasera i teleskopu. Laser wysyła 
wiązkę promieniowania o ściśle określonej charakterystyce spektralnej i w określonym kierunku, po 
czym wiązka światła ulega rozproszeniu przez zawartość cząstek w powietrzu, a sygnał powrotny jest 
poddawany detekcji i komputerowo analizowany. 

Podstawowymi elementami budowy Lidara (rys. 5) są: 

‒ laser, czyli generator wiązki promieniowania o określonej długości, która nie jest 
absorbowana przez naturalne składniki gazowe, 

‒ optyczny układ nadawczy, który formuje wiązkę i kieruje ją w wybrany obszar badanej 
przestrzeni, 

‒ teleskop, czyli optyczny układ odbiorczy, który zbiera i ogniskuje zebrany sygnał powrotny 
nazywany echem na detektorze,  

‒ element detekcyjny przetwarzający sygnał optyczny na prąd np. fotopowielacz lub fotodioda, 
‒ układ gromadzenia i przetwarzania danych. 
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Rys 5. Schemat ideowy LIDARA 

Położenie źródła rozproszenia wiązki laserowej odczytuje się przez pomiar czasu od momentu jej 
wysłania do powrotu światła rozproszonego. Natężenie powracającej wiązki zależy od stężenia 
czynnika powodującego jej rozproszenie i opisane jest równaniem lidarowym, które wiąże sygnał 
lidarowy z parametrami atmosfery [10] 

��(�) = ���� ���2 ��� �(�)���∫ �(�)����  

gdzie: Pk(r) – moc padająca na detektor, C1 – parametr systemu lidarowego, Pp – moc emitowanego 
impulsu, c – prędkość światła, ti – czas trwania impulsu, A – powierzchnia apertury odbiorczej, β(r) – 
współczynnik rozpraszania, γ(r) – współczynnik osłabienia wiązki (ekstynkcji). 

Na rynku dostępne są następujące typy lidarów:  

‒ rozproszeniowe (jedno i wieloczęstotliwościowe),  
‒ absorpcji różnicowej DIAL (Differential Absorption Lidar), które są wykorzystywane do 

selektywnego wykrywania zanieczyszczeń atmosfery,  
‒ fluorescencyjne zwane FLIDAR (Fluorescence Lidar) o bardzo szerokim spektrum zastosowań,  
‒ koherentne zwane dopplerowskimi do mierzenia szybkości wiatru, 
‒ Ramana do selektywnego wykrywania gazów o zasięgu do kilkuset metrów. 

W badaniach zanieczyszczeń atmosfery, mających na celu selektywne wykrywanie obecności 
i określanie koncentracji substancji gazowych najbardziej rozpowszechniony jest lidar absorpcji 
różnicowej, którego schemat działania przedstawia rys. 6. Wykorzystuje on dwie wiązki laserowe (λ1, 
λ2) o różnej długości fali: główną i odniesienia, dostrojonych w taki sposób, aby wiązka główna 
absorbowała w maksymalnym stopniu określoną substancję gazową, natomiast wiązka odniesienia 
w stopniu minimalnym. Sygnały echa obu fali mierzone są równocześnie w funkcji odległości. 
W przypadku braku cząsteczek gazu absorbującego natężenie promieniowania odbitego przez obie 
fale będzie podobne, natomiast w przypadku pojawienia się substancji absorbującej natężenie 
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promieniowania odbitego pochodzącego od wiązki głównej będzie znacznie mniejsze. Różnica 
natężeń obu fal zależy od stężenia gazu i pozwala na określenie jego koncentracji w funkcji odległości. 
Zasięg typowych lidarów DIAL wynosi do 10 km. 
 

 
 

 

 

 

Rys 6. Lidar absorpcji różnicowej DIAL wykorzystujący laser DBR (zwierciadło Bragga) oraz schemat jego działania [11]. 

Współczesne urządzenia DIAL wykorzystują lasery wolnostojące, które generują dwie fale 
o porównywalnych długościach, z których jedna musi być precyzyjnie dostrojona do linii absorpcyjnej 
pary wodnej, natomiast druga przeważnie różni się długością o 0,1 nm. Ponieważ para wodna ma 
wiele linii absorpcji w obszarze 700–950 nm, linie wybrane do pracy muszą mieć wysoką 
absorpcyjność i być niewrażliwe na warunki atmosferyczne. Najczęściej dla systemów naziemnych 
wykorzystuje się linie widmowe o długości 828,1 nm, natomiast dla systemów lotniczych 
i satelitarnych DIAL wykorzystuje się linie o długościach 817 nm. 

Monitoring parametrów atmosfery obejmuje również określenie fluktuacji powietrza, realizowane 
przez urządzenia akustyczne typu Sodar (ang. Sound detection and ranging), to rozwiązanie zostało 
zaadoptowane zwłaszcza przez sektor energetyki wiatrowej. Sodar zbudowany jest z anten 
emitujących i odbierających fale akustyczne. Urządzenie w odróżnieniu do Lidaru emituje impuls 
akustyczny, którego echo umożliwia wyznaczenie wektora wiatru. Obszary rozpraszające impuls 
dryfują z wiatrem dlatego częstotliwość fali wstecznej posiada przesunięcie dopplerowskie. 
Dokładność pomiaru sodarem ograniczona jest przez poziom hałasu w jego otoczeniu i stabilność 
atmosfery, dlatego lokalizacja urządzenia ma bardzo duże znacznie w dokładności pomiaru.  

Zanieczyszczenie atmosfery związane jest również z zawieszonymi w powietrzu cząstkami stałymi, 
które wpływają bardzo niekorzystnie na zdrowie człowieka. Ich skład, rozmiar oraz stężenie zależą od 
źródła zanieczyszczenia. Pyły zawieszone w zależności od warunków atmosferycznych mogą być 
przenoszone da duże odległości i długo utrzymywać się w atmosferze.  

Rozróżnia się następujące frakcje cząstek emitowanych do powietrza: 

· pył opadający – cząstki grube o średnicy większej od 10 μm, 
· pył zawieszony: 

‒ cząstki grube o średnicy mniejszej od 10 μm, ale większej od 2,5 μm (PM10), 
‒ cząstki drobne o średnicy większej od 0,1 μm a mniejszej lub równej 2,5 μm (PM2,5), 
‒ cząstki bardzo drobne o średnicy mniejszej lub równej 0,1 μm. 

Echo λ1 

Echo λ2 
DIAL 
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Cząstki drobne dłużej przebywają w stanie zawieszonym i mogą przedostawać się do układu 
oddechowego, dlatego są szczególnie niebezpieczne. Ilościową miarą zapylenia atmosfery jest 
stężenie wyrażające się stosunkiem masy lub objętości cząstek stałych do objętości powietrza, 
w którym występują te cząstki. Stężenie pyłu zawieszonego oraz określenie jego składu realizuje się 
metodą manualną wagową z separacją frakcji 10 μm i 2,5 µm oraz metodą automatyczną 
wykorzystującą absorpcję promieniowania ß z separacją frakcji 10 μm i 2,5 µm. 

Ze względu na okres uśredniania w pomiarach zapylenia bardzo często wykorzystywane są filtry 
miernicze wykonane z celulozy, włókna szklanego i kwarcu. Przez zastosowanie odpowiedniego filtru 
wydziela się z zassanego powietrza ziarna o grubości do 0,1 μm odpowiedniej grubości, a następnie 
wyznacza ich masę. Dodatkowo określa się ilościowy udział poszczególnych frakcji ziarnowych pyłu 
2,5 oraz 10 µm. W metodach automatycznych wykorzystuje się wtórne zjawisko wywołane przez 
osadzony pył, czyli absorpcję promieniowania ß. 

Pył zawieszony składa się z wielu pierwiastków i związków chemicznych, w Polsce składa się on 
głównie z węgla w postaci związków organicznych, węgla elementarnego, siarczanów, azotanów, 
chlorków, związków amonowych związków krzemu, aluminium i żelaza. Jako składniki śladowe 
występują w nim również metale ciężkie (np. Cd, Pb, Hg, Zn, Cu, Ni, As). Skład pyłu zawieszonego 
zmienia się wraz z miejscem występowania, porą roku i warunkami pogodowymi. 

 

Czujniki wykorzystywane w zdalnych systemach pomiarowych 

W zdalnych systemach pomiarowych wykrywanie zanieczyszczeń w miejscu emisji realizują 
selektywne monitory punktowe, których głównym elementem pomiarowym jest czujnik, czyli 
urządzenie przetwarzające właściwości chemiczne sygnału fizycznego w sygnał użyteczny przeważnie 
elektryczny niosący dane umożliwiające dalszą analizę zanieczyszczenia. Najczęściej wykorzystywane 
są sensory elektrochemiczne, których mechanizm wykrywający substancję chemiczną (O3, SO2, NO2, 
CO, CO2, HCl, HF, CnHm, CH4) oparty jest na reakcji elektrochemicznej dostosowanej do jej detekcji. 
Czujniki elektrochemiczne dzieli się na potencjometryczne, woltamperometryczne, kulometryczne 
i konduktometryczne. 

Kolejną grupę czujników do wykrywania gazów oraz cieczy stanowią sensory elektryczne, które 
zmieniają swoje parametry elektryczne (przewodność, potencjał, ładunek) w kontakcie z takimi 
substancjami jak no.: NO2, NO, H2S, CO, NH3.  

W detekcji zanieczyszczeń wykorzystuje się również biosensory, czyli czujniki biologiczne 
wykorzystujące substancje aktywne takie jak: białka, enzymy, przeciwciała, hormony, 
mikroorganizmy, oraz pojedyncze komórki połączone z przetwornikiem efektu reakcji biochemicznej 
na sygnał elektryczny. 

Sensory optyczne wykorzystują światłowody, a ich zasada działania polega na wysyłaniu wiązki 
promieni świetlnych przez nadajnik oraz na odbieraniu jej przez odbiornik. Reagują na obiekty 
przecinające wiązkę światła pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem lub na wiązkę odbitą od obiektu 
zmieniając swoje właściwości optyczne, które dotyczą absorpcji (sensory spektrofotometryczne), 
fluorescencji, fosforescencji (sensory luminescencyjne), rozpraszania światła, załamania światła oraz 
skręcania płaszczyzny polaryzacji. 



str. 10 Tadeusz Skubis,  Współczesne systemy pomiarowe parametrów środowiska. 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA XXIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019 
 

W czujnikach chemicznych wykorzystuje się również wpływ pola magnetycznego na wielkości 
paramagnetyczne oznaczanych gazów. Gazem, który ulega przyciąganiu przez silne pole magnetyczne 
jest tlen co zostało wykorzystane w analizatorze paramagnetycznym, służącym do oznaczania 
stężenia tlenu w mieszaninie innych gazów. 

Oprócz wymienionych czujników punktowych stosowane są systemy ciągłego monitorowania 
powietrza zawierające wiele czujników z różnych grup. Systemy wieloczujnikowe umieszczane są na 
terenie zakładów przemysłowych i szpitali do kontroli emisji zanieczyszczeń.  

Zbieranie informacji o parametrach środowiskowych wód i gleb 

Aby we właściwy sposób zarządzać środowiskiem naturalnym konieczne jest monitorowanie 
wszystkich elementów środowiska naturalnego, czyli powietrza atmosferycznego, wody i gleby. 
W takich elementach środowiska jak gleba czy woda szybkość rozprzestrzeniania się zagrożeń jest 
stosunkowo niska, dlatego monitorowanie tych elementów środowiska odbywa się poprzez 
pobieranie próbek w miejscach kontrolnych, bezpośredniego skażenia, bądź imisji. Analiza 
przeważnie wykonywana jest in situ w warunkach polowych bądź w laboratorium analitycznym. 
Dominują tutaj pomiary manualne oparte na reakcjach chemicznych zachodzących z odpowiednimi 
odczynnikami. W pomiarach terenowych parametrów wody wykonuje się pomiar temperatury, 
odczynu wody, zasolenia, przezroczystości, prędkości przepływu (w rzekach), ilości tlenu 
rozpuszczonego, zawartości wolnego chloru, cyjanków, amoniaku, azotynów i innych. Natomiast 
w pomiarach terenowych parametrów gleby bada się jej właściwości wodno-powietrzne, gęstość, 
porowatość, właściwości sorpcyjne i kwasowość wymienną czy hydrolityczną. Techniki stosowane 
w zdalnym monitoringu parametrów wody oraz gleby opierają się głównie o teledetekcję 
i wykorzystują telekamery, skanery wielospektralne, UV, IR, fluorescencyjne, georadary (GPR) oraz 
radary SAR (z syntetyczną aperturą) ponadto w przypadku gleb wykorzystuje się jeszcze 
magnetometrię polegającą na pomiarach podatności magnetycznej gleby, zawierającej metale 
ciężkie. 

 

Rys. 7. Zdjęcie przykładowego radaru SAR produkcji IDS GeoRadar [12] 

System informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska 

W automatycznych pomiarach zdalnych realizowanych na stacjach pomiarowych wyniki pomiarów są 
co godzinę przesyłane siecią komórkową lub poprzez łącze stałe do bazy danych WIOŚ, a następnie 
automatycznie są pobierane do bazy krajowej JPOAT 2.0 znajdującej się w GIOŚ. Dane te są dostępne 
publicznie w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Interfejs programistyczny API portalu "Jakość 



Tadeusz Skubis,  Współczesne systemy pomiarowe parametrów środowiska. str. 11 
 XXIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019  POLITECHNIKA ŚLĄSKA 
 

Powietrza" GIOŚ umożliwia dostęp przez usługę typu REST do surowych danych przesyłanych 
protokołem HTTP w formacie JSON [7]. 

Przykład zapytania: 

[{"id":88,"stationId":20, "param":{"paramName":"pył zawieszony 
PM10","paramFormula":"PM10","paramCode":"PM10","idParam":3}}] 

Przykład odpowiedzi: 

{ 
    "key": "PM10", 
    "values": [ 
    { 
        "date": "2019-04-13 11:00:00", 
        "value": 37.4018 
    }, 
    { 
        "date": "2019-04-13 12:00:00", 
        "value": 44.4946 
    }] 
} 
 

W podobny sposób można uzyskać pozostałe dane pomiarowe na podstawie podanego 
identyfikatora stanowiska pomiarowego, listę wszystkich stacji pomiarowych, listę stanowisk 
pomiarowych dostępnych na wybranej stacji pomiarowej oraz indeks jakości powietrza na podstawie 
podanego identyfikatora stacji pomiarowej. 

W dniu 25 października 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet 
(Dz.U. 2015 poz. 1584) [13]. Rozporządzenie określa zakres, sposób i tryb zbierania danych 
w systemie informatycznym Ekoinfonet należącym do Inspekcji Ochrony Środowiska. Ekoinfonet 
umożliwia prezentację danych następujących baz danych: 

‒ JWODA – baza danych Systemu Oceny Jakości Wody, która gromadzi wyniki monitoringu wód 
powierzchniowych, 

‒ JPOAT – baza danych Systemu Inspekcji Ochrony Środowiska, która gromadzi wyniki 
pomiarów zanieczyszczeń powietrza ze stacji PMŚ w województwie, 

‒ EHAŁAS – baza danych o hałasie komunikacyjnym i przemysłowym emitowanym do 
środowiska 

‒ JELMAG – baza danych monitoringu pól elektromagnetycznych 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zbiera dane, których zakres obejmuje badanie i ocenę 
stanu środowiska w zakresie jakości powietrza, jakości wód powierzchniowych, poziomu pól 
elektromagnetycznych, oraz stanu akustycznego środowiska. Dane są przekazywane do bazy 
wojewódzkiej a następnie do krajowej oraz udostępniane publicznie zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rys. 8. 
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Rys. 8. Schemat przepływu danych monitoringu powietrza 

 

Systemy ostrzegania przed zagrożeniami  

Podsystemy monitoringu dostarczają danych dotyczących aktualnego stanu poszczególnych 
elementów środowiska, dane te mogą być wykorzystywane do ostrzegania ludzi przed 
przewidywanymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. W Polsce zajmuje się tym Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa (RCB), którego zadaniem jest zapobieganie kryzysom, a w razie ich 
wystąpienia działania mające na celu minimalizowanie ich skutków. Jednym z narzędzi 
wykorzystywanym przez tą instytucję, jest alert wysyłany jako wiadomość sms w razie 
przewidywanych groźnych zjawisk pogodowych [14]. Alert taki wysyłany jest gdy RCB otrzyma 
informację (np. z Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej) o zagrożeniu w danym regionie. RCB 
przekazuje komunikat o niebezpieczeństwie do operatorów komórkowych, którzy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, są zobligowani do przesłania ich do użytkowników telefonów 
znajdujących się na zagrożonym terenie. Taki sms jest bezpłatny, a użytkownik telefonu nie musi 
nigdzie wcześniej zgłaszać chęci otrzymywania alertu. Operatorzy wysyłają informację do wszystkich 
telefonów przebywających w zasięgu regionalnych stacji bazowych (BTS), znajdujących się na terenie 
objętym potencjalnym zagrożeniem. Najmniejszym obszarem, który może zostać objęty alertem jest 
powiat. Dostępne są również aplikacje mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) na 
smartfony z systemami operacyjnymi: Android, iOS, Windows Phone, które jednak wymagają zgody 
oraz instalacji przez użytkownika telefonu komórkowego. 

Kolejnym przykładem wykorzystania danych pochodzących z systemów pomiaru parametrów 
środowiska na większą skalę jest amerykański system ostrzegania przed tsunami DART (Deep-ocean 
Assesment and Reporting of Tsunami). System tworzy sieć 40 stacji rozmieszczonych na Oceanie 
Spokojnym oraz Atlantyku, które dostarczają informacji o możliwości wystąpienia tsunami.  
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Rys. 9 Stacja pomiarowa systemu DART i ich rozmieszczenie. 

Możliwość ostrzegania przed tsunami wynika z różnej prędkości poruszania się fali tsunami i fali 
sejsmicznej. Fala tsunami porusza się około 40 razy wolniej, co daje możliwość ostrzeżenia przed 
nadchodzącym zagrożeniem. Jeśli zostanie zlokalizowany wstrząs sejsmiczny wtedy określa się 
głębokość na jakiej wystąpił oraz jego siłę. Następnie na podstawie głębokości akwenu, na którym 
wystąpił prognozuje się czas dotarcia fali do określonych miejsc na wybrzeżu oraz jej wysokość. Jeżeli 
wysokość fali stwarza niebezpieczeństwo, automatycznie wysłane zostaje ostrzeżenie do ludzi 
znajdujących się w zagrożonym terenie. 
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Nowe materiały napędem rozwoju automatyki 
 

Prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik 
–  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego 

w Oświęcimiu 
–  Limatherm Sensor Sp. z o.o. 

 
 Na początku XX wieku elektryka i motoryzacja całkowicie zmieniły świat. 
Teraz są trzy trendy sposobne kardynalnie wpłynąć na rozwój cywilizacji. 

• redagowanie genów 
• nowe architektury w informatyce ( kwantowe komputery) 
• zaawansowane materiałoznawstwo 

 Znaczenie materiałów jest powszechne zwłaszcza w automatyce, 
w technice sensorowej, gdzie fizyczne właściwości materiałów wyznaczają 
metrologiczne parametry czujników[1,2]. 
 Obecnie na świecie znanych jest ponad 100000 materiałów inżynierskich. 
Zapraszamy zwrócić uwagę na dwa elementy chemiczne: bardzo dobrze znany 
w Polsce C (węgiel) i bardzo rzadki Re (Ren) oraz materiały inteligentne. 
Oprócz tego chcemy podkreślić wpływ struktury materiałów na jego 
właściwości i sterowanie technicznymi parametrami materiałów poprzez zmianę 
wewnętrznej budowy. 

 
Węgiel, ttp ~3.800 °C 

C (carboneum) 
 
 

 węgiel grafit diament grafen węglowe nanorurki 
 energetyczny  (brylant) 

 
Rys.1 Schemat struktury grafenu 
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Właściwości grafenu: 
• Bardzo dobry przewodnik ciepła oraz elektryczności – zmierzona 

przewodność cieplna wynosi od 4840 do 5300 W/mK (dla porównania 
srebro – 429 W/mK). 

• Niewielka rezystywność 
• Warstwa o grubości jednego atomu pochłania 2,3% promieni świetlnych 
• Jego wytrzymałość na rozciąganie wynosi 130 Gpa, w porównaniu do ok. 

0,4 Gpa dla stali konstrukcyjnej lub kevlaru. 
• Membrana z utlenionego grafenu nie przepuszcza gazów, nawet atomów 

helu, a równocześnie jest całkowicie przenikalna dla wody. Daje to 
możliwość zastosowania do filtracji w temperaturze pokojowej, np. w celu 
zwiększenia stężenia alkoholu bez użycia klasycznej destylacji czy 
wymrażania lub taniej produkcji wody pitnej z wody morskiej. 

• Posiada właściwości bakteriobójcze 
• Nie przepuszcza różnego rodzaju gazów ani wirusów. 
• Waga : jeden kilometr kwadratowy grafenu waży 757 gramów 
 
 Z zastosowań na pierwszym miejscu jest elektronika. Dzięki bardzo 
dobremu i szybkiemu przewodnictwu prądu już niedługo zastąpi krzem 
(mikroprocesory produkowane w technologii krzemowej). 
 
 Węglowe nanorurki 

– elektroprzewodność 1000 raz lepsza niż u miedzi 
– wytrzymałość 10-80 raz większa niż u włókna węglowego. 

 Zastosowanie: dodawanie do końcowego materiału znacznie w zwiększa 
jego parametry (plastyk staje się elektroprzewodnikiem, zostając 
przeźroczystym, akumulatory Li/ion maja wysoką pojemność) Po danym 
JBPress (Japonia) ros. Oddział firmy OCSiAl (Oksial) opracował technologie 
produkcji węglowych nanorurek po cenie 10x taniej niż złoto. 

 
Ren ( 1925 r. odkrycie) 

ttp ~3.180 °C , gęstość ~219g/cm3 
klark ~1*10-7% (skorupa ziemska) 

 Najrzadszy element, należy do najdroższych metali (10000$/kg). 
Jego struktura – heksagonalna. 
Unikalne właściwości monokrystalicznego Re: 
– Anizotropia   
– Plastyczność 
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 Rys. 2 Thermo-emf of Re/Pt vs temperature; (1) Re single crystal grown 
in direction [1010] + 38°, [1120] + 30°, [1122] + 8; (2) Re single crystal grown 
in direction [1010] + 23°, [1120] + 30°, [1122] + 24°; (3) polycrystalline wire of 
0.5mm diameter; (4) cerment bar; (5) data obtained by Sims and Juffy. 
  
Zapantentowana [3] termopara Re/Re, ma dwie termoelektrody 
z monokryształow renu różnych krystalograficznych orientacji, wyróżnia się 
bardzo wysoka stabilnością. Wpływy na s.t.e jakichkolwiek zmian składu 
chemicznego termoelektrod wzajemnie się kompensują. Zastosowanie patentu: 
energetyka jądrowa, kosmos, procesy wysokotemperaturowe. 
  
 Zastosowanie Re: 

– przemysł lotniczy i kosmiczny (monokrystaliczne łopatki silników 
odrzutowych), zbrojeniowy, petrochemia (katalizatory) 

– styki elektryczne 
– elektrody 
– elektromagnesy 
– lampy próżniowe i rentgenowskie, 
– powłoki metaliczne 
– ogniwa termo-fotowoltaiczne 

 
 Materiały inteligentne (MI) – zmieniają swoje właściwości 
w kontrolowany sposób w reakcji na bodziec otoczenia. Łączą właściwości 
sensora i aktuatora. 
Wykorzystują zjawiska: 

– piezoelektryczne 
– elektrostrykcyjne (magneto-strykcyjne) 
– pamięć kształtu 

 
We współautorstwie z A.Molnar i U.Gerasimov[4], opracowany został system 
monitorowania parametrów „inteligentnej odzieży” (smart clothes), Jako źródło 
energii zaproponowano triboelektryczny nano-generator, wykonany na bazie 
mikro krystalitów (ø 50μm) ferroelektryka Sn2P2S6 jako materiału aktywnego 
zamiast klasycznego polifluorku winylidenu (PVDF). Wydajność zwiększa się 
ponad dwukrotnie. 
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 Rys.3 Simplified (a) and more detailed (b) schematic of connection of 3D 
TENG to LTC3330 energy harvester circuit. [4]. 
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Paweł Tomaszewski  „Ochrona środowiska Wyzwania dla automatyków”  

 
Wszyscy są zgodni, że aktualnie bez zaawansowanych rozwiązań osiąganie celów 

ekologicznych nie jest możliwa. Za zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód odpowiedzialny 

jest człowiek. Każdy z nas może zrobić bardzo dużo dla naszej planety, ale globalnie nie 

jesteśmy  w stanie zatrzymać procesów destrukcyjnych, które przebiegają bardzo 

dynamicznie. Automatyka towarzyszy nam wszędzie i często nie zdajemy sobie z tego 

sprawy. Systemy sterowania stały się dla nas naturalne i ciężko sobie wyobrazić inne 

rozwiązania. Automatyka daje szereg istotnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. 

Skupimy się na najczęściej stosowanych rozwiązaniach w kierunku poprawy efektywności 

energetycznej co wprost przekłada się na obniżenie emisji szkodliwych substancji  do 

środowiska.  

Są to: 
a) Pomiary i Automatyka 

b) Stosowanie wysokosprawnych silników  

c) Stosowanie przetworników częstotliwości. 

d) Instalacje odzysku energii 

e) Sterowanie oświetleniem 

f) Odnawialne źródła energii 

Energia jest warunkiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata. Poziom i dynamika 

zużycia energii elektrycznej zależy przede wszystkim od liczby mieszkańców, stopnia rozwoju 

gospodarczego i cywilizacyjnego oraz struktury i efektywności użytkowania energii. Ludność 

świata w 2018 roku liczyła ponad 7,6 mld ludzi. Średnio co roku przybywa ludzi o 1,2 %.  

 

Rys. Prognozowane ceny energii elektrycznej dla przemysłu na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki (źródło: brewa.p) 
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Przeprowadzono badania i okazuje się oszczędność energii przyniosło jedynie 

opomiarowanie i zastosowanie systemu monitoringu dla głównych punktów instalacji. 

Dlaczego ? Okazuje się, że sama świadomość faktu z jakimi wartościami energii mamy do 

czynienia  powoduje, że zupełnie inaczej tą kwestię postrzegamy. Każdy zaczyna zwracać 

uwagę na obszar, za który jest odpowiedzialny, a dodatkowo same zmiany organizacyjne 

przynoszą znaczące oszczędności energii. Czyli tylko opomiarowanie i monitoring to 

oszczędność energii od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Jeżeli do tego dodamy 

instalacje odzysku energii, automatykę, wymianę oświetlenia efekt energetyczny i finansowy 

może być bardzo kuszący. 

Ochrona środowiska 
Co kryje się pod pojęciem ochrony środowiska ?. Są to wszystkie działania, które człowiek 

podejmuje na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. To 

zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie 

destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów 

przyrody. Podstawą prawną, która wskazuje na to, jakie dokładnie działania uznaje się za 

ochraniające środowisko, jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

 

Finansowanie działań. 
Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia 

Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich 

wykorzystania był przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych 

z różnymi partnerami.  

Perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów 

operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych 

zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Program, z którego można korzystać realizując 

zadania na rzecz ochrony środowiska to Program Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) . 

Programy krajowe 2014 – 2020 
Wśród 9 programów  krajowych „Infrastruktura i Środowisko zyskał budżet 27, 41 mld EUR. 

Jest to program, z którego najczęściej dokonuje się finansowania działań Ochrony 

Środowiska. 

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów 

regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane 
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są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy 

województw. I tak województwo małopolskie dysponuje kwotą 2 878 215 972 EUR, podkarpackie 

2 114 243 760, śląskie 3 476 937 134, lubelskie 2 230 958 174 i świętokrzyskie 1 364 543 593 

 

Poszukując sposobów finasowania zadań na rzecz ochrony środowiska należy analizować 

ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich 

Funduszów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych programów 

Operacyjnych (RPO), Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

(MCP) i oczywiście jak najczęściej korzystać z systemu Białych Certyfikatów.  

Biały certyfikat 
Białe certyfikaty (tzw. świadectwo efektywności energetycznej), zgodnie z ustawą z dnia 20 

maja 2016 roku o efektywności energetycznej, stanowi potwierdzenie planowanej do 

zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego 

samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831). 

Posiada on realna wartość pieniężną i jest przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie 

Energii. Jednym z jego głównych celów jest zatem stanowienie stymulantu dla 

przedsiębiorstw, aby wykazywać jak największe zachowania proefektywnościowe. Białe 

certyfikaty są wydawane na podstawie Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 

2016 r. dla działań proefektywnościowych  planowanych do zrealizowania. Nie posiadają one 

końcowego terminu funkcjonowania.  Jednym z warunków ubiegania się o świadectwo 

efektywności energetycznej to minimalna roczna oszczędność energii pierwotnej na poziomie 

10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub więcej niż 10 toe w przypadku grupy przedsięwzięć tego 

samego rodzaju. 

 

Perspektywa 2021-2027 
Aktualnie trwają przygotowania do przyjęcia dokumentów do kolejnego okresu programowania 

lat 2021-2027. Przewiduje się wsparcie dla poprawy efektywności energetycznej, OZE 

i wysokosprawną kogenerację.  Polska może liczyć nadal na wysokie wsparcie. 

 

Kierunki Polityki energetycznej Polski do 2040 roku 
 

• Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych  

• Rozbudowa infrastruktury  wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej 
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• Dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz  rozbudowa infrastruktury sieciowej 

• Wdrożenie energetyki jądrowej (uruchomienie pierwszego bloku jądrowego o mocy 

1-1,5 GW do 2033 r. oraz kolejnych pięciu do 2043 r.  

• Rozwój odnawialnych źródeł energii (21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto 

w 2030 r.) 

• Rozwój ciepłownictwa i  kogeneracji 

• Poprawa efektywności energetycznej gospodarki (23% oszczędności energii 

pierwotnej vs. prognozy na 2030 r) 

Napędy 
Około 2/3 energii elektrycznej zużywanej przez światowy przemysł konsumowane jest przez 

silniki elektryczne. Zgodnie z badaniami zleconymi przez Komisję Europejską, zwiększenie 

sprawności wszystkich silników elektrycznych pracujących na terenie Unii Europejskiej o 20-

30% pozwoliłoby na redukcję zużycia energii elektrycznej o 135 mld kW rocznie jak również 

poskutkowałoby redukcją emisji CO2 na poziomie 63 mln ton. Już tylko na podstawie tych 

informacji stwierdzić można, że kwestia sprawności silników elektrycznych powinna być 

fundamentalną, jeśli chodzi o redukcję zużycia energii a co za tym idzie, redukcję emisji 

CO2. Silnik napędzają windy, dźwigi i systemy chłodzenia a stosując te bardziej wydajne, 

można zaoszczędzić średnio 700 euro w całym cyklu ich użytkowania. Podaje się, że dzięki 

nowoczesnym silnikom można do 2020 roku zaoszczędzić w Europie około 135 TWh energii 

elektrycznej. W opublikowanym w tym roku, przez firmę analityczną Markets and Markets, 

raporcie wartość całego rynku silników energooszczędnych na świecie w 2017 roku 

oszacowano na 28,46 mld dolarów i przewiduje się, że do roku 2023 osiągnie on poziom 

41,57 mld dolarów. To oznacza średni roczny wzrost w latach 2018 – 2023 na poziomie 6,5 

proc.. Analitycy Markets and Markets są przekonani, że głównymi czynnikami napędzającymi 

zastępowanie dotychczasowych jednostek napędowych nowymi, jest dążenie do 

oszczędzania energii i ograniczanie kosztów użytkowania. Ostatnio weszły w życie kolejne 

regulacje określające minimalną sprawność energetyczną silników elektrycznych o mocach 

od 0,75 do 375 kW.  

Komisja Europejska planuje kolejne zmiany w regulacjach prawnych. Specjaliści 

przypuszczają, że będą one dotyczyły sprawności nie tylko silnika, ale też całych urządzeń. 

Silniki dużej mocy, które w trakcie pracy pobierają najwięcej energii, już obecnie uzyskują 

sprawności na poziomie 96 %.  
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Dlatego dalszych oszczędności można szukać w częściach mechanicznych maszyn. Zwraca 

się większą uwagę na całe układy napędowe. Również na przemienniki częstotliwości 

(zwłaszcza w aplikacjach o zmiennym obciążeniu), w których współpracują z silnikiem 

synchronicznym. 

Dla silników klatkowych indukcyjnych trójfazowych jednobiegowych o znamionowym 

napięciu do 1 kV i częstotliwości 50/60 Hz, z 2, 4 albo 6 biegunami, o mocy od 0,75 do 375 

kW zdefiniowano trzy klasy sprawności. Silniki o sprawności najniższej zaliczono do IE1 

(Standard efficiency), wyższej do IE2 (High efficiency), a najwyższej do IE3 (Premium 

efficiency).Ostatnio opracowano też wyższe klasy wydajności, takie jak IE4 (Super Premium 

Efficiency) i IE5 (Ultra-Premium Efficiency). Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez 

producentów silniki elektryczne IE4 są dostępne na rynku, a produkcją zgodnych z IE5 jest 

zainteresowanych kilku dużych producentów. 

Do najczęściej realizowanych projektów w kierunku poprawy efektywności energetycznej 

w zakładach przemysłowych to: 

a) wymiana silników na jednostki o wyższej sprawności 

b) modernizacja napędów poprzez zmianę sposobu rozruchu 

c) wprowadzenie sterowania 

d) zmiana sposobu regulacji wydajności, zwłaszcza regulacji dławieniowej pomp 

i wentylatorów na regulację z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości. 
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Niestety często dokonuje się remontów silników poprzez wymianę uzwojeń. Należy jednak 

pamiętać, że w takim przypadku sprawność jednostki spada do 5%. 

Jedną z pożądanych zalet układu napędowego z przemiennikiem częstotliwości jest 

oszczędność energetyczna. Przekłada się ona bezpośrednio na PLN. Ale również przekłada 

się na oszczędności środowiskowe Jak więc możemy określić czy nasz projektowany układ 

napędowy spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania energii, a jeśli tak, to o jaką wartość. 

Istotną pomocą służą w tym zagadnieniu krótkie programy komputerowe służące szacowaniu 

oszczędności. Szczególną uwagę poświęca się w nich najczęściej występujących 

aplikacjach silników do napędów pomp i wentylatorów. Aby móc z nich efektywnie skorzystać 

należy posiadać pewną wiedzę o dotychczasowym układzie napędowym. Dla pomp ważna 

jest wiedza o dotychczasowej metodzie ograniczania przepływu np. dławienie wraz z danymi 

głębokości dławienia i czasie jego trwania albo zastosowaniu sprzęgła hydrokinetycznego. 

Dla silników napędzających wentylatory pożądane są analogiczne dane o dotychczasowym 

układzie: silnik dwubiegowy, regulacja przepływu przy pomocy klap lub kierownic łopat 

wentylatora. Odnosząc wyniki energochłonności projektowanego układu napędowego do 

istniejącego uzyskujemy odpowiedź na pytanie o oszczędności. Podkreślamy, że jest to 

metoda szacunkowa i względna i wcale nie jest oczywiste, że każdy układ przemiennikowy 

jest energooszczędny względem obecnego.  

Należy jednak podkreślić, że oszczędności energetyczne nie muszą przesądzać 

o atrakcyjności zastosowania przemiennika częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej 

silnika analizowanej aplikacji. Jednym z istotnych kryteriów może być możliwość włączenia 

całego układu regulacji do nadrzędnego systemu sterowania, rejestracji parametrów 

i optymalizacji procesu przy zupełnie innych kryteriach niż energooszczędność. 

 

Odzysk energii. 

Obecnie wobec wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii ważne staje się 

wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z różnych źródeł, zarówno z elektrowni, 

zakładów przemysłowych, zakładów związanych ochroną środowiska, z transportu, 

klimatyzacji, jak i innych mniejszych źródeł. 

Efektywność energetyczna w Polsce jest mniej więcej trzy razy niższa niż w krajach Europy 

Zachodniej  Duże ilości energii marnuje się poprzez spalanie bez odzysku energii procesach 

technologicznych. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie układu przetwarzającego 
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ciepło odpadowe w energię elektryczną, co wpłynie na poprawę bilansu efektywności 

energetycznej i na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania człowieka na środowisko, 

a w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia efektu cieplarnianego oraz pozytywnie 

wpłynie na efekt ekonomiczny. Obecnie niemal wszędzie mamy do czynienia z ciepłem 

odpadowym. Każdy sprzęt elektroniczny wytwarza ciepło, które nie jest wykorzystywane. 

Gdyby można było zamienić całe ciepło, które wytwarza laptop, na prąd elektryczny, bateria 

wytrzymywałaby trzy razy dłużej. Jeśli udałoby się wykorzystać całe marnowane ciepło 

silnika samochodowego, to samochody elektryczne miałyby kilkanaście razy większą 

wydajność. Duże ilości ciepła odpadowego z procesów technologicznych trafiają do 

atmosfery, zamiast ogrzewać obiekty i hale produkcyjne. 

Typowe instalacje odzysku energii 
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne do swojego funkcjonowania potrzebują energii 

elektrycznej. Systemy z odzyskiem ciepła umożliwiają znaczne obniżenie zapotrzebowania 

na ciepło budynku. W nowych centralnych systemach wentylacyjnych odzysk ciepła jest 

rzeczą oczywistą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w instalacjach o wydatku 

nominalnych 2000 m3/h i więcej stosowanie urządzeń do odzysku ciepła jest obowiązkiem. 

 

Według rozporządzenia recyrkulacja to dopuszczalna forma odzysku ciepła. Jest to jednak 

zapis formalny, gdyż recyrkulacja powietrza nie jest odzyskiem ciepła, lecz formą transportu 

energii. Stosowanie recyrkulacji sprzyja oszczędności energii przez dostosowanie 

(zmniejszanie) ilości powietrza świeżego w stosunku do całkowitego strumienia powietrza 

wymaganego przez kryteria grzewcze czy chłodnicze. Jest też najprostszym rozwiązaniem 

optymalizującym pracę systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. 

Przy budowie nowej instalacji wentylacyjnej bądź przebudowie istniejącej głównym 

czynnikiem decydującym o wyborze systemu odzysku ciepła jest sytuacja montażowa 

i dostępność miejsca. W procesach odzysku ciepła można wyróżnić rekuperację 

i regenerację. Rekuperacja to proces wymiany ciepła przebiegający przy braku kontaktu 

powietrza nawiewanego i usuwanego z tą samą powierzchnią wymiennika. Wymiana ciepła 

zachodzi przez przeponę pośredniczącą.  

 

Do rekuperatorów można zaliczyć: 

· wymienniki płytowe, 

· wymienniki rurowe, 

· urządzenia z czynnikiem pośredniczącym: 

· systemy wodne, glikolowe, olejowe, 

· rurki ciepła, 
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· sprężarkowe pompy ciepła z bezpośrednim odparowaniem. 

 

Regeneracja jest procesem wymiany ciepła, w którym strumienie powietrza nawiewanego 

i wywiewanego naprzemiennie omywają tę samą powierzchnię wymiennika. Takie 

rozwiązanie umożliwia nie tylko wymianę ciepła, ale również masy – odzysk wilgoci. 

 

Do wymienników regeneracyjnych można zaliczyć: 

• wymienniki obrotowe, 

• złoża akumulacyjne. 

 

Recyrkulacja jest transportem ciepła nazywana czasem formą odzysku energii cieplnej lub 

chłodniczej. Polega na ogrzaniu/ochłodzeniu powietrza nawiewanego przez zawrócenie 

części powietrza wywiewanego i zmieszaniu go z powietrzem nawiewanym w komorze 

mieszania. Przy stosowaniu recyrkulacji należy zachować pewien minimalny udział powietrza 

świeżego wynikającego ze względów higienicznych. Proces ten warto stosować w obiektach 

wielkokubaturowych, gdzie nawiewany strumień powietrza wentylacyjnego jest większy od 

strumienia powietrza wynikającego z wymagań higienicznych. 

Free-cooling to proces (system) wykorzystania darmowych pokładów chłodu zawartych 

w powietrzu zewnętrznym w chłodnych porach roku do schłodzenia powietrza wewnątrz 

budynku. W praktyce wykorzystanie naturalnego chłodzenia powietrza może odbywać się 

w sposób pośredni i bezpośredni. 

 

Główne korzyści wynikające ze stosowania odzysku ciepła/chłodu to:  

• zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i chłód, co w konsekwencji pozwala na 

zastosowanie mniejszych urządzeń źródłowych;  

• zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z bilansem zysków i strat energii 

budynku. 

Poprawienie parametrów energetycznych budynku skutkuje polepszeniem zarówno 

współczynników kosztowych inwestycji, jak i jej eksploatacji. W przypadku gdy odzysk ciepła 

realizowany jest w sektorze przemysłowym i technologicznym, oszczędność energii 

zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa na wolnym rynku. 

Oświetlenie 
Sterowanie oświetleniem to idea, której podporządkowane są dwa cele: energooszczędność 

(rozumiana jako efektywność energetyczna) i komfort. Warto zauważyć, że oba te cele 

świetnie się uzupełniają. Do tego dochodzi ekologia - wszak automatyczne oświetlenie 
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oparte na źródłach LED, przejmujące palmę pierwszeństwa w obiektach przemysłowych, 

pobiera znacznie mniej energii elektrycznej przy produkcji, kiedy to emitowane są do 

środowiska duże ilości dwutlenku węgla. Efektywności należy osiągać m.in. poprzez 

wdrażanie wszelkich środków poprawiających energooszczędność obiektów i procesów, co 

świetnie daje się realizować na polu oświetlenia, potrafiącego konsumować spory procent 

ogółu zużywanej we wszelkich obiektach energii elektrycznej. W konsekwencji wdrożenia 

wspomnianej strategii na obszarze całej Unii, w Polsce obowiązują zapisy ustawy 

o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016, która określa pięć szeroko pojętych 

środków poprawy efektywności energetycznej, wymieniając wśród nich m.in. nabycie 

urządzenia / instalacji / pojazdu o niskim zużyciu energii oraz niskim koszcie eksploatacji, jak 

też wymianę bądź modernizację już istniejącego urządzenia (instalacji / pojazdu) w taki 

sposób, by poprawić jego energooszczędność i obniżyć koszty eksploatacyjne. Dokładnie 

w ten punkt wpisuje się idea przechodzenia obiektów przemysłowych na nowoczesne 

oświetlenie energooszczędne, oparte o wysokowydajne diody LED i implementowane 

w systemy automatycznego zarządzania oświetleniem. Producenci oświetlenia dla obiektów 

przemysłowych proponują dziś rozwiązania oparte na diodach LED, obejmujące m.in. 

oprawy liniowe w wersjach natynkowych, podtynkowych czy zwieszanych. To parametry 

światła generowanego przez oprawy LED oraz ich techniczne parametry użytkowe, takie jak 

niezwykła energooszczędność i wydajność, czy niska temperatura generowana podczas 

pracy, spowodowały w przemyśle jest ogromny zwrot ku tej technologii. Warunki pracy dla 

opraw LED w zakładach przemysłowych i magazynach bywają ekstremalne, dlatego 

producenci stawiają nie tylko na bardzo wysoką skuteczność świetlną (110 -150 Im / W), ale 

też na wysoką szczelność i udaroodporność. 

Standardem stały się oprawy zdolne do pracy w temperaturach od -30°C do +35°C oraz 

oprawy z obudowami z odlewanego aluminium lub wytrzymałego poliwęglanu, wyposażone 

w diody LED o żywotności od 70 000 do 200 000 godzin, z jednoczesnym 

zagwarantowaniem szerokiego i symetrycznego rozsyłu światła w temperaturze barwowej 

4000 K i przy współczynniku odzwierciedlenia barw Ra>90 oraz strumieniu świetlnym na 

poziomie około 5000 lumenów. 

Wbrew pozorom przemysł sięgnął po LED-y nie tylko z powodu ich niskiego 

zapotrzebowania na energię oraz parametry związane z wytrzymałością. Jest jeszcze jeden 

powód, dla którego oświetlenie LED-owe tak szybko wchodzi do obiektów przemysłowych: 

zdatność opraw LED do bezproblemowej pracy w automatycznych systemach sterowania, 

tych prostych jak i silnie złożonych, opartych na międzynarodowych standardach. 
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Kogeneracja 
Kogeneracją nazywamy wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie 

technologicznym, czyli tzw. skojarzeniu. Unia Europejska zwraca szczególna uwagę na 

promowanie tej technologii, podkreślając nie tylko efektywność energetyczną, ale również 

możliwość znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych 

substancji chemicznych. Jest to technologia budząca zainteresowanie branży węglowej oraz 

gazownictwa, choć można z nią łączyć również odnawialne źródła energii. Rozwiązanie takie 

bezsprzecznie wpłynie na redukcję wykorzystania konwencjonalnego paliwa, jakim jest 

w Polsce głównie węgiel, w procesach produkcyjnych energii elektrycznej oraz cieplnej. Na 

wyższą efektywność energetyczną ma wpływ dużo większy stopień wykorzystania energii 

pierwotnej jaka jest zawarta w paliwie do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

Jest to główna zaleta tego systemu, efektywność energetyczna może być nawet o 30 proc. 

wyższa niż dla oddzielnego wytwarzania obu rodzajów energii, w elektrowniach 

kondensacyjnych – energii elektrycznej, a w kotłowniach – ciepła. Jak wynika z obserwacji 

procesów technologicznych, w przypadku układu kogeneracyjnego do przygotowania 40 

jednostek energii elektrycznej oraz 50 jednostek energii cieplnej zużywane jest 100 

jednostek paliwa, natomiast do wyprodukowania takich ilości energii oddzielnie trzeba 

dostarczyć łącznie aż 170 jednostek paliwa. Korzyści są zauważalne. W 2014 roku w Żorach 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczęła budowę najnowocześniejszej 

w Polsce elektrociepłowni opalanej biomasą w systemie wysokosprawnej kogeneracji. Od 

początku roku 2019 na rachunkach za prąd pojawi się nowa opłata – opłata kogeneracyjna. 

Odnawialne źródła energii 
Energia, która określa się jako „Odnawialna ”jest tą ilością energii jaką pozyskuje się 

w naturalnych procesach przyrodniczych stale odnawialnych. Występując w różnej 

postaci, jest generowana bezpośrednio lub pośrednio przez energię słoneczną lub 

z ciepła pochodzącego z jądra Ziemi. Zakres tej definicji obejmuje energię 

generowaną przez promieniowanie słoneczne, wiatr, z biomasy, geotermalną cieków 

wodnych i zasobów oceanicznych oraz biopaliwo i wodór pozyskany 

z wykorzystaniem wspomnianych odnawialnych źródeł energii. 

1. Energia geotermalna 

Energia geotermalna to energia produkowana przez jądro Ziemi, dostępna w postaci 

gorącej wody lub pary wodnej. Jest wykorzystywana do produkcji ciepła grzewczego 

dla potrzeb komunalnych i produkcji rolnej, a lokalnie energii elektrycznej. 
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2. Energia promieniowania słonecznego 

Podstawowym źródłem energii na ziemi jest promieniowanie słoneczne. Strumień 

energii słonecznej podążający w stronę ziemi ma gęstość mocy 1366 W/m2, co na 

prostopadłym do kierunku strumienia przekroju kuli ziemskiej daje stały dopływ mocy 

rzędu 173 000 TW, Jednak znacząca część strumienia tej energii jest odbijana 

w kosmos (ok 30%)  i pochłaniana przez atmosferę oraz powierzchnie lądów i mórz – 

(ok 17%). Pozostała część dociera do powierzchni ziemi, dając w Polsce średnio 

1100 kWh/(m2.rok). 

3. Energia wiatru 

Moc wyjściowa elektrowni wiatrowej zależna jest od prędkości wiatru. Zależność tę 

obrazuje tak zwana krzywa mocy, czyli charakterystyka zewnętrzna elektrowni 

wiatrowej. Jest to jedna z ważniejszych danych, na jakie musimy zwrócić uwagę przy 

projektowaniu elektrowni. Minimalna prędkość wiatru potrzebna do poruszenia 

takiego wiatraka wynosi ok 3 m/s, średnia prędkość przy której wiatrak pracuje 

z parametrami znamionowymi wynosi między 10 – 16 m/s 
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ABB Sp. z o.o. 
ul. Żegańska 1 
04-713 Warszawa 
Tel.: +48 2222 3 7777 
www.abb.pl 
kontakt@pl.abb.com 

 
 

Historia i rozwój ABB w Polsce 
 
Historia ABB sięga lat 80. i 90. XIX wieku, kiedy to technologiczni wizjonerzy ze Szwecji i Szwajcarii 

rozpoczęli swoją przygodę z energetyką. Polska w tej historii pojawiła się wiele lat później, ale szybko stała się 
jednym z liderów na globalnej mapie ABB. 

Gdy niemal 30 lat temu w Europie Środkowej i Wschodniej wybuchła rewolucja społeczna 
i gospodarcza, a dotychczasowe rynki regulowane stały się wolne i konkurencyjne, Grupa ABB – jako jeden 
z pierwszych globalnych koncernów – zainwestowała w Polsce, angażując się kapitałowo i technologicznie 
w przedsiębiorstwa, które dla polskiej gospodarki i infrastruktury energetycznej miały kluczowe znaczenie. Była 
to działalność zbieżna z dotychczasowym profilem działalności Grupy ABB, co pozwoliło koncernowi 
zwiększyć swój potencjał i wejść na nowe rynki, a polskim przedsiębiorstwom odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości gospodarczej. Już w pierwszej połowie lat 90. XX wieku ABB zainwestowała w rozwój 
lokalnych spółek, co w stosunkowo krótkim czasie przełożyło się na największą działalność produkcyjną 
zachodniej firmy w tym regionie. Dotyczyło to między innymi producenta turbin energetycznych – firmy 
ZAMECH, uznanego producenta transformatorów mocy i dystrybucyjnych ELTA Łódź oraz Grupy ZWAR, 
jednego z czołowych polskich producentów aparatury i urządzeń średniego i wysokiego napięcia, która miała 
swoje fabryki w Warszawie, Przasnyszu i Lęborku.  

W 1992 roku zarejestrowano ABB Sp. z o.o., a następujące po tym wydarzeniu kolejne lata pozwoliły 
nie tylko zmodernizować włączone do Grupy ABB zakłady produkcyjne, ale uczynić je niezwykle 
konkurencyjnymi na wielu światowych rynkach. Polskie fabryki ABB obdarzone zostały dużym zaufaniem 
w wielu dziedzinach, ponieważ ponoszą globalną odpowiedzialność za produkcję, rozwój i sprzedaż swoich 
wyrobów – stanowią nie tylko istotne zaplecze produkcyjne dla Grupy ABB, ale są również producentem 
i eksporterem innowacyjnych technologii. Na przykład Łódź jest obecnie jednym z największych centrów 
produkcji i rozwoju transformatorów mocy i dystrybucyjnych w Europie. 
Do największych klientów spółki należą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., które nieustannie modernizują 
i rozbudowują infrastrukturę energetyczną Polski, wykorzystując do tego m.in. produkty łódzkiej fabryki. 
Wieloletnia współpraca ze spółkami energetycznymi sprawiała, że ABB brała udział w największych 
i najważniejszych inwestycjach infrastrukturalnych w naszym kraju, włączając się również systematycznie 
w projekty paneuropejskie. Dzięki temu pozycja Polski w ramach międzynarodowej Grupy ABB, która działa 
w ponad 100 krajach świata, systematycznie rosła i w efekcie zaowocowała decyzjami o rozpoczęciu w naszym 
kraju kolejnych znaczących inwestycji.  

W 2009 roku ABB oficjalnie uruchomiła nową fabrykę silników elektrycznych w Aleksandrowie 
Łódzkim. Rok później, w zbudowanej tuż obok drugiej fabryce, ruszyła produkcja urządzeń energoelektroniki 
dla ekologicznego transportu szynowego oraz farm wiatrowych. Prostowniki trakcyjne z Aleksandrowa 
Łódzkiego zasilają metro i tramwaje w miastach na sześciu kontynentach. Przekształtniki trakcyjne ABB, za 
konstrukcje których odpowiadają polscy inżynierowie, stanowią dzisiaj wyposażenie pociągów produkowanych 
w naszym kraju. Można je znaleźć w autobusach i tramwajach firmy Solaris, jak i pociągach  Stadler, Newag 
oraz Pesa. ABB miała także swój udział w skonstruowaniu przez Newag pierwszej od wielu lat polskiej 
lokomotywy Dragon, gdzie oprócz przekształtników trakcyjnych znalazły się również aparatura pokładowa 
i silniki elektryczne. Zamówienia dla sektora kolejowego, a także wsparcie projektów przemysłowych w kraju 
i za granicą (napędy, silniki) spowodowało, że Aleksandrów Łódzki wyrósł na jedno z największych 
i najnowocześniejszych centrów produkcyjnych ABB w Polsce i Europie.  

Zakończoną niedawno kolejną dużą inwestycją było wybudowanie od podstaw i uruchomienie zakładu 
komponentów transformatorowych w Łodzi. Powstają tam m.in. podzespoły dla innych zakładów 
produkcyjnych ABB w Europie. I nie jest to ostatnie słowo spółki, bowiem łódzkie centrum produkcyjne ABB 
realizuje kolejne inwestycje.  

Obecnie spółka skupia się na trzech podstawowych obszarach: energetyce, przemyśle oraz transporcie 
i infrastrukturze. Specjalizuje się w produktach i systemach dla energetyki, poczynając od dostaw dla elektrowni 
zawodowych, poprzez całą infrastrukturę elektroenergetyczną, aż po osprzęt elektroinstalacyjny do użytku 
domowego. W swoim dorobku ma zbudowanie wszystkich pięciu tłoczni gazu na gazociągu Jamał–Europa, 
dostawy kluczowych urządzeń dla stacji elektroenergetycznych w całym kraju oraz elektrowni zawodowych, 
m.in. w Kozienicach, Opolu i na warszawskich Siekierkach. 



str. 2 ABB, Materiały o Firmie 
ABB XXIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019 
 

Firma korzysta z ugruntowanej pozycji Grupy ABB jako lidera technologii cyfrowych dla przemysłu. 
Znaczącą część oferty stanowią napędy i automatyka produkcji, która skupia się na rozwiązaniach 
zwiększających produktywność w dyskretnych systemach przemysłowych oraz efektywność energetyczną. 
Automatyka przemysłowa z kolei koncentruje się na zapewnieniu produktów i rozwiązań w zakresie aparatury 
kontrolno-pomiarowej, automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.  

ABB oferuje również dostawy i oprogramowanie robotów przemysłowych, projektuje i uruchamia całe 
zrobotyzowane stanowiska i linie produkcyjne. W 2016 roku zaprojektowała, dostarczyła i uruchomiła 
w zakładach cukierniczych „Tago” jedną z największych zautomatyzowanych linii produkcyjnych tego typu 
w Europie. Wykorzystano na niej 12 robotów IRB 360 typu Flexpicker, wyposażonych w system wizyjny. 
Ważną rolę w ofercie spółki pełnią także systemy i urządzenia dla trakcji szynowych. Nowoczesne rozwiązania 
ABB zostały zainstalowane na głównych liniach kolejowych w kraju, a także na II linii warszawskiego metra. 

Ale zadowalająca obsługa klientów to nie tylko najlepszej jakości produkty i systemy – to również 
usługi, które towarzyszą inwestycjom. Stąd duży nacisk spółka kładzie na profesjonalny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny, który nie tylko zapewnia szybką reakcję w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, ale 
wspiera także użytkowników w codziennej eksploatacji swoich wyrobów.  

I choć podstawową działalnością firmy jest produkcja, od kilkunastu lat na znaczeniu zyskują także 
prace badawczo-rozwojowe. Koncern posiada siedem ośrodków badawczych na świecie. Jeden z nich – 
Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie – w 2017 roku obchodził 20-lecie działalności. W lipcu 
2008 roku, w dwóch lokalizacjach: w Krakowie oraz w Łodzi, powstało Centrum Systemów Informatycznych, 
które obecnie stanowi integralną część Globalnego Centrum Usług Wspólnych (GBS) w Krakowie – nowej 
organizacji świadczącej usługi z zakresu finansów, systemów informatycznych, zarządzania zasobami ludzkimi 
oraz łańcuchem dostaw dla ABB w wielu krajach świata. 
 
Najważniejsze wydarzenia: 

· 1992: Zarejestrowana zostaje ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pierwszym prezesem zarządu 
jest David Hunter.  
Powstaje ABB ELTA w Łodzi, zakład produkcji transformatorów mocy oraz rozdzielczych. 

· 1997: Powstaje Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie 
· 2002: Połączenie spółek: ABB Sp. z o.o., ABB ELTA oraz ABB ZWAR. 
· 2009: Otwarcie fabryki silników elektrycznych w Aleksandrowie Łódzkim. 
· 2008: Powstaje Centrum Systemów Informatycznych w Krakowie 
· 2010: Otwarcie Zakładu Napędów w Aleksandrowie 
· 2014: Powstaje Zakład komponentów transformatorowych w Łodzi 
· 2015: Powstaje Polskie Centrum Rozwoju Oprogramowania w Krakowie 
· 2016: Powstaje Globalne Centrum Usług Wspólnych w Krakowie 
· 2018: Fabryki GE Industrial Solutions w Polsce w strukturze ABB 

Rozbudowa Regionalnego Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych ABB w Warszawie 
 

Fabryki silników elektrycznych i napędów w Aleksandrowie Łódzkim 
 

Zaledwie w ciągu dwóch lat Aleksandrów Łódzki 
wyrósł na jedno z największych i najnowocześniejszych 
centrów produkcyjnych ABB w Polsce i Europie. 
Zbudowano tu bowiem od podstaw dwie fabryki: zakład 
napędów oraz fabrykę silników elektrycznych. Powstają 
w nich niskonapięciowe silniki elektryczne ogólnego 
zastosowania o wysokiej sprawności oraz napędy średnich 
napięć, przekształtniki dla ekologicznego transportu 
szynowego i dla przemysłu oraz przetwornice dla farm 
wiatrowych. 

W fabryce silników wytwarzane są 
niskonapięciowe silniki elektryczne o wysokiej sprawności, 
spełniające wymogi klasy IE2 i IE3, o wzniosach wału od 
80 do 355 mm i mocach od 0,25 do 500 kW. 
Silniki ABB z Aleksandrowa spełniają najwyższe 
europejskie normy, a także normy certyfikacji ATEX, co oznacza, że mogą pracować w strefach zagrożonych 
wybuchem, na przykład w rafineriach, magazynach gazu, na platformach wiertniczych. Znaczna część produkcji 
jest eksportowana. 
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W ramach energoelektroniki zakład 
wytwarza napędy średniego napięcia, 
pozwalające na optymalne wykorzystanie 
energii elektrycznej, przekształtniki oraz 
prostownikowe systemy zasilania prądem 
stałym dla czystego ekologicznie transportu 
szynowego, w tym metra, oraz przekształtniki 
dla farm wiatrowych. 

W Aleksandrowie Łódzkim pracują 
również zespoły projektowe, tworzące 
rozwiązania na indywidualne zamówienie 
klienta, zlokalizowane są jednostki serwisowe 

i sprzedażowe, a także nowoczesne centrum logistyczne dla biznesu niskich napięć. 
 
Polskie zakłady produkcyjne ABB stanowią nie tylko istotne zaplecze wytwórcze Grupy ABB, ale są również 
producentem i eksporterem innowacyjnych technologii 
 

 
Rozwiązania od ABB dla aplikacji napędowych, układów automatyki i monitorowania. 
 
ABB posiada w swojej ofercie szeroki wybór urządzeń służących do rozruchu i sterowania silnikami 
elektrycznymi (softstarty i przemienniki częstotliwości), silniki elektryczne, elementy automatyki (sterowniki 
PLC, panele HMI), a także nowoczesne rozwiązania bazujące na pomiarze, analizie i interpretacji danych 
procesowych pochodzących z urządzeń, które składają się na cały system napędowy. 
 

 
Technologia i rozwiązania stosowane w przemiennikach ABB ustanawiają ogólne światowe standardy, 
zapewniając niezawodność, prostą obsługę oraz łatwość integracji napędów z systemem sterowania. 
Urządzenia te znajdują zastosowanie w praktycznie każdej aplikacji napędowej, głównie w przemyśle wodnym, 
spożywczym, HVAC, chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, tekstylnym, ale także w górnictwie, 
energetyce, w przemyśle morskim oraz metalurgicznym. Samo urządzenie to jednak tylko część rozwiązania. 
Dlatego też wraz z zakupem przemiennika nasi klienci otrzymują profesjonalne wsparcie, serwis i doradztwo 
techniczne na każdym etapie, podparte ogromnym doświadczeniem w dziedzinie napędowej, szkolenia z zakresu 
konfiguracji, obsługi i konserwacji przemienników dostosowane do specyficznych wymagań klienta i jego 
branży, a także pewność oszczędnej i niezawodnej pracy napędu przez długie lata. 
Poniżej zaprezentowaliśmy krótką charakterystykę nowych serii przemienników częstotliwości, które łączą 
w sobie nowoczesne rozwiązania oraz sprawdzoną i dobrze znaną architekturę wszechstronnych napędów ABB. 
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ACS480 – napędy standardowe 
Główne cechy: 

· Zakres mocy: od 0,55 do 22 kW 
· Zakres napięć zasilania: 3x400V 
· Branża: wszystkie 
· Dedykowane aplikacje: wentylatory, kompresory, pompy 
· Zalety: łatwy dobór urządzeń i szybka konfiguracja, bogate wyposażenie 

standardowe, niewielkie rozmiary, zaawansowany panel sterowania ze 
złączem mini USB 

 
 

 

ACS380 – napędy maszynowe 
Główne cechy: 

· Zakres mocy: od 0,25 do 22kW  
· Zakres napięć zasilania: 1x230V, 3x400V 
· Branża: OEM 
· Dedykowane aplikacje: przenośniki, mieszadła, wytłaczarki, 

nawijarki/przewijarki, dźwigi 
· Zalety: niewielkie rozmiary, bardzo dokładne sterowanie wektorowe, 

szerokie możliwości konfiguracyjne, komunikacja we wszystkich sieciach 
automatyki i automatyczna konfiguracja modułów komunikacyjnych 

 
 

 
ACQ580 – napędy dedykowane do aplikacji pompowych 
Główne cechy: 

· Zakres mocy: od 0,75 do 500 kW 
· Zakres napięć zasilania: 3x400V 
· Branża: wodna i ściekowa 
· Dedykowane aplikacje: pompy 
· Zalety: specjalistyczne funkcje programowe dla aplikacji pompowych, 

szeroki zakres mocy, różne rozwiązania konstrukcyjne, stopień ochrony 
obudowy do IP55, szybka i łatwa konfiguracja 

 
 

 

ACH580-31 – napędy o niskiej emisji harmonicznych 
Główne cechy: 

· Zakres mocy: od 4 do 45 kW 
· Zakres napięć zasilania: 3x400V 
· Branża: ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja w budynkach i chłodnictwo 

(HVAC+R) 
· Dedykowane aplikacje: wentylatory, kompresory, pompy 
· Zalety: poziom THDi typowo poniżej 3%, wszystkie komponenty 

w jednym urządzeniu, kompensacja mocy biernej, podbicie napięcia 
wyjściowego, niewielkie rozmiary 
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ACS880-11 – przemysłowe, naścienne napędy regeneracyjne 
Główne cechy: 

· Zakres mocy: od 4 do 110 kW 
· Zakres napięć zasilania: 3x400V i 3x500V 
· Branża: przemysł 
· Dedykowane aplikacje: każdy napęd wymagający regeneracji energii 

do sieci oraz niskiej emisji harmonicznych 
· Zalety: zwrot energii do sieci, poziom THDi typowo poniżej 3%, 

bardzo dynamiczny i dokładny algorytm sterowania silnikiem (DTC), 
wszystkie komponenty w jednym urządzeniu, kompensacja mocy 
biernej, podbicie napięcia wyjściowego, niewielkie rozmiary 

 
 

 
 
 

 

ACS880-31 – przemysłowe, naścienne napędy o niskiej emisji 
harmonicznych 
Główne cechy: 

· Zakres mocy: od 4 do 110 kW 
· Zakres napięć zasilania: 3x400V i 3x500V 
· Branża: przemysł 
· Dedykowane aplikacje: każdy napęd wymagający niskiej emisji 

harmonicznych 
· Zalety: poziom THDi typowo poniżej 3%, bardzo dynamiczny 

i dokładny algorytm sterowania silnikiem (DTC), wszystkie 
komponenty w jednym urządzeniu, kompensacja mocy biernej, 
podbicie napięcia wyjściowego, niewielkie rozmiary 

 

 
 
ABB Ability™ SmartSensor – cyfrowa rewolucja w zakresie 
monitoringu silników niskiego napięcia 
Główne cechy: 

· Inteligentny czujnik montowany w łatwy sposób na silniku 
· Umożliwia szybki przegląd parku maszynowego za pomocą 

aplikacji mobilnej lub portalu użytkownika 
· Mierzy: temperaturę, poziom hałasu, poziom drgań 

występowanie przeciążeń, a także szacuje zużycie energii 
· Komunikacja po Bluetooth z telefonem lub bramką GSM 
· Umożliwia efektywne planowanie przeglądów i priorytetyzację 

działań służb utrzymania ruchu 
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ABB Ability™ Digital Powertrain  
Główne cechy: 

· Monitoring całego układu napędowego 
· System analityczny działający w chmurze 
· Sygnalizacja stanu całego układu napędowego oraz 

poszczególnych jego elementów za pomocą trzech kolorów: 
zielony (układ lub element działa poprawnie), żółty (układ lub 
element wymaga uwagi), czerwony (układ lub element wymaga 
podjęcia natychmiastowych działań) 

· Prosty w obsłudze i przejrzysty interfejs użytkownika 
· Dostęp do panelu przez Internet z praktycznie każdego miejsca na 

świecie 
· Możliwość wysyłania wiadomości email informujących o 

wystąpieniu zmiany w układzie 
 

 
 

ABB Air Gap Inspector - Wizualna kontrola wnętrza silników i generatorów w miejscu ich 
zainstalowania 
Główne cechy: 

· Inspekcja szczeliny powietrznej bez demontażu 
wirnika 

· Brak konieczności wyjmowania wirnika zapewnia 
oszczędności kosztowe i czasowe oraz ogranicza 
ryzyko całej operacji 

· Zakres i jakość kontroli są znacznie większe 
w porównaniu do metod konwencjonalnych 

· 100% równomierne pokrycie obrazem o wysokiej 
rozdzielczości 

· na całej długości rdzenia stojana 
· Wszystkie dane są rejestrowane do późniejszego 

wykorzystania, dokładnej analizy i ewentualnej 
oceny przez specjalistów 

· Możliwość zapewnienia powtarzalności diagnostyki 
· Możliwość wykonywania zdjęć 
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ACS580MV – przemysłowe napędy średniego napięcia 
Główne cechy: 

· Zakres mocy: od 200 do 6300 kW 
· Zakres napięć zasilania: 6 – 11 kV 
· Branża: przemysł 
· Dedykowane aplikacje: aplikacje ogólnego przeznaczenia 

– pompy i wentylatory 
· Zalety: ekonomiczne rozwiązanie, krótki czas dostawy, 

zintegrowany transformator zasilający, kompatybilność 
z Drive Composer, uproszczona konstrukcja ułatwiająca 
eksploatację, centrum serwisowe, szkoleniowe i odbiory 
w Polsce. 
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Ustawniki pozycyjne ABB 
 

Wśród wielu producentów ustawników pozycyjnych ,jednym z wyróżniających się na świecie jest 
frima ABB. Dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu i szeregu badań przeprowadzonych w laboratoriach 
udało się stworzyć produkt odznaczający się jednym z najwyższych współczynników wydajności/jakości/do 

ceny. Do takiej grupy z pewnością należy zaliczyć ustawniki  
TZID-C i jego wszystkie odmiany.  

Jeśli mówimy o odmianach ustawników mamy na 
myśli rodzaje protokołów komunikacyjnych, z którymi 
ustawniki ABB  współpracują a mianowicie : Profibus PA, 
FOUNDATION Fieldbus , HART, analogowy sygnał 4…20mA 
w technologii dwuprzewodowej oraz odmiany pod kątem 
zastosowania w strefach niebezpiecznych zarówno w obwodach 
iskrobezpiecznych oraz przeciwwybuchowych. 
Ustawniki pozycyjne serii TZID-C przeznaczone są do 

współpracy z napędami pneumatycznymi: liniowymi i obrotowymi , jednostronnego i dwustronnego działania. 
Możliwości dostosowana do współpracy z praktycznie każdym napędem produkowanym na świecie powoduje 
,że jest to ustawnik często i chętnie stosowany przez producentów zaworów, siłowników , klap oraz zasuw.  
Jedną z podstawowych zalet ustawników serii TZID-C 
,na którą należy zwrócić uwagę to niezrównane 
możliwości regulacji.  Dawkowanie strumienia 
powietrza do napowietrzania i odpowietrzania napędu 
regulacji odbywa się w sposób ciągły, co zapewnia 
doskonałe osiągi regulatora . Wykorzystanie funkcji 
regulatora PD wraz z regulatorem PID powoduje ,że 
dojście do wartości zadanej odbywa się w rekordowo 
krótkim czasie.  

ABB jako producent ustawników dostarcza 
również cały osprzęt dodatkowy w jaki ustawnik może 
zostać wyposażony m.in. bloki zaworów, regulatory 
ciśnienia i stacje przygotowania powietrza. Dodatkowo 
ustawniki mogą być wyposażony w analogowe moduły 
wejść/wyjść oraz sygnalizatory położenia krańcowego. Bardzo ważną cechą ustawników produkowanych przez 
ABB jest ich niezrównana odporność na drgania ≤1% do 10g i 80Hz. 
Biorąc pod uwagę jak ważnym aspektem dla użytkownika  jest awaryjność sprzętu zainstalowanego , ustawniki 

TZID-C oraz najnowsza linia ustawników ABB serii 
EDP300 są aktualnie najciekawszą propozycją dla 
rozwiązań aplikacji średnio i wysoko zaawansowanych 
technologicznie.  
Dzięki zaawansowanym funkcjom diagnostycznym 
zaimplementowanym w ustawnikach serii EPD300, 
użytkownik jest w stanie wykryć odpowiednio wcześnie 
przyszłe kłopoty związane np. z zaworem czy napędem. 
Zarówno w ustawnikach serii TZID-C jak i EDP300 
komunikacja i wymiana informacji z ustawnikiem nie 
powoduje jego zatrzymania. Taka metoda umożliwia 
pełną i stałą kontrolę pracy elementu współpracującego.  

Cała linia ustawników produkowanych przez 
ABB została zaprojektowana w zgodności z normami dla napędów liniowych według DIN/IEC 534 / NAMUR 
oraz dla napędów obrotowych zgodnie z normą VDI/VDE 3845. Ustawniki posiadają również certyfikaty  
ATEX, FM, CSA, GOST i IECEx. Mogą być stosowane w obwodach blokadowych i zabezpieczeń SIL2. 
Szczególną cechą ustawników serii EDP300 jest ich bardzo sugestywny i czytelny sposób konfiguracji za 
pomocą wyświetlacza LCD i funkcji Easy Setup. Użytkownik jest w stanie dokonać wyboru napędu z jakim 
ustawnik ma współpracować , określić metodę pracy i dokonać Autodostosowania. Ustawnik w kilkudziesięciu 
krokach definiuje charakterystykę zaworu oraz jego wartości graniczne. Tak łatwe metody konfiguracji 
powodują ,że obsługa ustawników ABB może być wykonana w bardzo szybki sposób co tym samym ogranicza 
czas uruchomienia i bezpośrednio wpływa na koszty eksploatacyjne zmniejszając je do minimum.  

Dodatkową cechą ustawników serii EDP300 jest bardzo duża wydajność modułu 
elektropneumatycznego zastosowanego do stałoczasowej kontroli pracy. Dzięki temu , użytkownik nie musi 
stosować dodatkowych boosterów powietrza i regulatorów. Świadomość łatwości montażu, instalacji, 
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uruchomienia ,ceny, jakości to główne czynniki decydujące dzisiaj o wyborze ustawnika. Dzięki tym wszystkim 
cechom jakie spotkamy w ustawnikach produkowanych przez ABB , stają się one coraz częściej i chętniej 
stosowanym urządzeniem przez producentów siłowników, zaworów, zasuw, do których z pewnością należy 
również firma POLNA Przemyśl.  
 
Nowy kompaktowy przepływomierz Coriolisa o wielkich możliwościach 
 

Pod koniec ubiegłego roku rodzina przepływomierzy 
masowych Coriolisa firmy ABB została powiększona o nowy 
produkt. Przepływomierze masowe serii FCB400 bo o nich mowa, 
urzeczywistniają przyjętą przed laty wizję wspólnego interfejsu 
komunikacji człowieka z urządzeniem. Nowa konstrukcja posiada 
wszystkie zalety swoich poprzedników serii MC2, FCB300 
z zastosowaniem najnowszej technologii pomiaru przepływu 
masowego cieczy i gazów. Przepływomierze FCB400 podobnie jak 
serii FCB300 definiują teraźniejszy trend ABB w produkcji 
przepływomierzy masowych. Mowa o kompaktowej obudowie 
o znacznie mniejszych wymiarach instalacyjnych przy jednoczesnych 
rozszerzeniu zakresu pomiarowego potrafiące mierzyć przepływy 
gazów i cieczy  z znacznie wyższą dokładnością i powtarzalnością.  
 
Jedno z rozwiązań jakie przeniesiono z przepływomierzy MC2 , 
FCB300 do FCB400, to możliwość zamontowania kołnierzy o jeden 
rozmiar większych lub mniejszych względem średnicy części 
pomiarowej. Taka funkcjonalność czujników pomiarowych znacznie 
zwiększa ich możliwości dopasowania się do wymagań klienta.  Zakres temperatury medium nieznacznie został 
rozszerzony od -50 do 205 °C. Ważnym aspektem , na który ABB zwróciło szczególną uwagę to dokładność 
pomiarowa. W standardzie wynosi ona 0.15% dla cieczy i 0,5% dla gazów. Natomiast opcjonalnie może być 
podwyższona do 0.1%. Przepływomierze masowe Coriolisa firmy ABB to nie tylko pomiar przepływu. 

Dzięki swojej konstrukcji oraz oprogramowaniu mierzą również gęstość, temperaturę oraz 
opcjonalnie stężenie np. stopni Brix ,stężenie alkoholu przepływającej cieczy. Przepływomierze serii FCB400 
dodatkowo umożliwiają dozowanie cieczy z wcześniej zdefiniowaną porcją . Przepływomierze FCB400 można 
wyposażyć w dwa wyjścia prądowe, dzięki czemu można za pomocą jednego urządzenia opomiarować dwa 
punkty, np. przepływ (masowy lub objętościowy) oraz temperaturę, lub przepływ i stężenie. Dzięki takiemu  
rozwiązaniu unika się niepotrzebnych, dodatkowych ingerencji w rurociąg. FCB400 posiada również wykonanie 
higieniczne, przeznaczone do przemysłu spożywczego. Podobnie jak w poprzednich seriach przepływomierzy 
masowych, ABB zaprojektowało serię przepływomierzy FCB400 do współpracy z przetwornikami w wersji 
kompaktowej oraz rozdzielnej. W przypadku wersji rozdzielnej odległość na jaką można odseparować czujnik 
przepływomierza od przetwornika to aż 200m !!! .To co jest nowe w FCB400 to przede wszystkim bardzo długa 
liniowość błędu pomiarowego. Pomiary pozostają w swojej klasie dokładności dla przepływów >1% pełnego 
zakresu. W odróżnieniu od swojego starszego brata, FCB400 posiada znacznie szerszy zakres pomiarowy, oraz 
generuje mniejsze spadki ciśnienia.    

Kolejną jego zaletą są bardzo małe wymiary. Dla czujnika DN15, długość od kołnierza do kołnierza 
to zaledwie  385mm, natomiast wysokość w wykonaniu 
kompaktowym, liczona od dołu zagięcia do góry pokrywy 
puszki połączeniowej to 227mm. Dzięki tak małym gabarytom 
idealnie wpasowuje się w każdą instalację. Kolejną nowością 
jest pomiar gazów, których prędkość nie może przekroczyć 
100m/s. Przy pomiarze gazów przepływomierz jest dobierany 
przez inżynierów ABB, ale równie dobrze każdy użytkownik 
może samemu sprawdzić jaka będzie odpowiednia średnica 
przepływomierza dla konkretnych warunków, korzystając 
z darmowego programu doboru zamieszczonego na stronie 
www.abb.com/flow. 

Warto wspomnieć ,że do rodziny przepływomierzy 
masowych serii FCB400 dołączył również przepływomierz 
masowy serii FCB100 , dedykowany przede wszystkim dla 
zastosowań w aplikacjach dozowania. Dzięki protokołowi 
MODBUS RTU i komunikacji RS485 umożliwia realizację 
funkcji dozowania z niespotykaną prędkością. 
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W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, 
kontakt z naszym działem wsparcia technicznego lub inżynierami sprzedaży. 
 
www.abb.pl/napedy 
www.abb.pl/drivespartners 
www.abb.pl/silniki 
 
Dane kontaktowe: 
 
ABB Sp. z o. o. 
Żegańska 1 05-070, Warszawa 
Tel: +48 2222 3 7777,  
E-mail: kontakt@pl.abb.com 
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CENTRALA 
AUMA Polska Sp. z o.o. 

ul. Komuny Paryskiej 1 d 

 41-219 Sosnowiec 

 

+48 32 783 52 00 

 

+48 32 783 52 08 

 

biuro@auma.com.pl 

 

www.auma.com.pl 

 

 

 Biuro regionalne  
 Północ  
 ul. Dąbrowskiego 48  
 84-230 Rumia  
 

+48 58 667 30 95  
 

+48 58 667 30 96  
 

 

 Biuro regionalne  
 Wschód  

 
ul. Poezji 19, wejście od ul. 

Bysławska 82 pok. 104  

 04-994 Warszawa  
 

+48 22 612 67 60  
 

+48 22 612 74 87   

 

 Biuro regionalne  
 Zachód  
 ul. Turkusowa 2  
 62-300 Września  
 

+48 61 640 01 35  
 

+48 61 640 01 35  
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Specjaliści w dziedzinie 
elektrycznych napędów 
ustawczych armatury 
 

 
I to już od 50 lat. Mała dwuosobowa firma urosła do rangi globalnej grupy spółek, 

których innowacyjne produkty są stosowane na całym świecie do automatyzacji armatury 
przemysłowej. Udaj się z nami w fascynującą podróż! 

Poznaj firmę AUMA, dowiedz się, kim jesteśmy, co robimy – i co możemy zrobić dla Ciebie. 

AUMA jest wiodącym producentem elektrycznych napędów ustawczych do 
automatyzacji armatur przemysłowych. Będąc przedsiębiorstwem rodzinnym średniej 
wielkości, łączymy elastyczność działania i niezawodność z ciągłością tradycji. Od momentu 
założenia firmy w 1964 roku przez Wernera Riestera i Rudolfa Dinse koncentrujemy się 
w naszym know-how na projektowaniu, produkcji i dystrybucji elektrycznych napędów 
ustawczych. Pionierski duch i wyczucie na potrzeby rynku uczyniły nas światowym liderem 
w dziedzinie technologii. Klienci utożsamiają nasze produkty z trwałością, niezawodnością 
i precyzją. Większość części produkujemy we własnych nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych. Dzięki temu AUMA może zapewnić najwyższą jakość swoich napędów 
ustawczych 
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AUTOMATYZACJA WSZYSTKICH TYPÓW ARMATURY 
 
Nasze napędy ustawcze szyjemy na miarę indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dzięki szerokiej 
gamie oferowanych produktów, takich jak wydajne napędy wieloobrotowe, niepełnoobrotowe, 
liniowe, z dźwignią, oferujemy rozwiązania dostosowane do każdego rodzaju armatury – od małych 
zaworów kulowych, aż po wielkogabarytowe klapy. 

NIEZAWODNOŚĆ 

Napędy ustawcze grupy AUMA spełniają międzynarodowe standardy i odznaczają się 
niezawodnością i długą żywotnością. Nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach 
otoczenia wykonują swoje zadania sprawnie i niezawodnie. 

ŁATWY MONTAŻ 

Nasze produkty tworzą nie tylko rozwiązania mechaniczne do armatury, ale także 
elektryczne do systemu sterowania. Nowoczesne, zintegrowane sterowanie zapewnia 
bezpieczną komunikację  ze wszystkimi popularnymi systemami sterowania. Elastyczna forma 
urządzeń i bogaty zastaw akcesoriów umożliwiają montaż nawet w najtrudniejszych 
warunkach. 
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INNOWACJE W PRAKTYCE 

Oczekiwania odnośnie elektrycznych napędów ustawczych stale rosną; nowe możliwości 
technologiczne mają wpływ na procesy technologiczne. Nasze wysoce wyspecjalizowane zespoły 
projektowe stale pracują nad rozwojem naszych produktów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, 
to oni wyznaczają standardy branżowe w obszarach takich jak czujniki, Asset Management, 
Fieldbus, technologie bezprzewodowe, SIL i ochrona przeciwwybuchowa. 

 

WIEDZA FACHOWA WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH 
Spółka AUMA zdołała przekształcić się z czystego specjalisty w dziedzinie mechaniki 
w kompleksowego lidera technologii, z wyspecjalizowanymi zespołami rozwojowymi w zakresie 
mechaniki, elektroniki i oprogramowania. Bazując na doświadczeniu, nasi specjaliści pracują 
zarówno nad optymalizacją istniejących produktów, jak i nad rozszerzeniem funkcji oraz 
projektowaniem nowych gam produktów. Również oprogramowanie operacyjne i testujące 
rozwijamy według najnowszych dostępnych technologii. 

 

PRZYSZŁOŚĆ Z MODUŁÓW 
Koncepcja produktu AUMA jest celowo modułowa. Projektujemy moduły, które są kompatybilne, 
i które można ze sobą łączyć. Pozwala to uniknąć powielania projektów i optymalnie wykorzystać 
zasoby. Krótka droga od projektu do produkcji ułatwia szybkie wdrożenie. Wynikiem tego jest 
przemyślana paleta produktów, którą łatwo można poszerzać i dostosowywać do wymagań 
klientów. 
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BADANIA I ROZWÓJ, TESTOWANIE W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH 
Nowe obudowy, nowe układy elektroniczne, nowe silniki, nowe materiały przed wprowadzeniem 
innowacyjnych produktów na rynek testujemy je w laboratorium testowym AUMA 
w ekstremalnych warunkach. Swoje możliwości muszą udowodnić w komorze klimatycznej, 
komorze solnej lub w symulatorze drgań. I tylko te najlepsze trafią na rynek. 

 
NIEZAWODNE PRODUKTY 
Trwałość wszystkich elementów jest sprawdzana podczas automatycznych testów 
wytrzymałościowych, które następują cykl po cyklu. Podczas standaryzowanych serii testów 
oceniane są takie dane techniczne, jak odporność na temperaturę i wibracje, maksymalny 
moment obrotowy czy najkrótszy czas przesterowania. Po to, aby produkty AUMA również 
w przyszłości dotrzymywały obietnic. 

 
 
PÓŁ WIEKU DOŚWIADCZENIA – ROZWIĄZANIA AUMA DLA GOSPORARKI 
WODNEJ 

Czysta woda jest podstawowym warunkiem życia. Produkcja i dystrybucja wody pitnej, 
oczyszczanie ścieków i kanalizacja są głównymi zadaniami nowoczesnego zarządzania 
zasobami wody. Elektryczne napędy ustawcze AUMA zapewniają niezawodną automatyzację 
wszystkich armatur. 
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NA POCZĄTKU BYŁA WODA 

AUMA zaistniała na rynku 
dzięki produkcji rozwiązań 
napędów ustawczych dla 
specyficznych potrzeb 
gospodarki wodnej. Dziś 
marka AUMA jest 
w  przemyśle synonimem 
trwałości i niezawodności. 
W zakładach na całym świecie 
napędy ustawcze AUMA od 
dziesięcioleci zapewniają 
niezawodną obsługę 
urządzeń – wymagając przy 
tym minimalnych zabiegów konserwacyjnych. 

 

ROZWIĄZANIA AUMA DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO 

Elektrownie charakteryzuje 
złożoność procesów 
i ekstremalne warunki. We 
wszystkich częściach instalacji 
elektryczne napędy ustawcze 
AUMA regulują przepływ wody 
i pary wodnej – w procesach 
uzdatniania wody zasilającej 
i wytwarzania pary wodnej, 
a także w elektrowniach, 
oczyszczalniach gazów 
spalinowych i chłodniach 
kominowych. Spełniają 
najwyższe wymogi dotyczące precyzji sterowania, niezawodności i bezpieczeństwa. 

 

DOSTOSOWANIE DO KAŻDEGO SYSTEMU STEROWANIA 

Napędy ustawcze mogą zostać włączone do każdego systemu sterowania dzięki 
rozwiązaniom dostosowanym specjalnie do technologii sterowania elektrownią. Zapewniają 
jednolitą komunikację z całą armaturą. Dzięki wykorzystaniu redundantnej technologii 
Fieldbus transmisja danych staje się wyjątkowo bezpieczna. 
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CERTYFIKOWANE NAPĘDY JĄDROWE 

AUMA dostarcza również elektryczne napędy nastawcze, które spełniają wysokie wymogi 
bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych. Są dopuszczone do stosowania zarówno 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

 

ROZWIAZANIA AUMA DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWEGO 

GWARANT JAKOSCI 

Nafta i gaz to dla współczesnego społeczeństwa bardzo ważne surowce. Są one 
wydobywane, przetwarzane i przesyłane z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. 
Napędy ustawcze AUMA spełniają w tym zakresie najbardziej surowe normy 
bezpieczeństwa. 

MIĘDZYNARODOWE UZNANIE 

Wiele znanych firm w przemyśle naftowym i gazowym polega od wielu lat na rozwiązaniach 
automatyzacji firmy AUMA. W syberyjskim mrozie, w palącym słońcu w Zatoce Perskiej – 
napędy AUMA działają niezawodnie i bezpiecznie, nawet w ekstremalnych warunkach 
klimatycznych. 

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA I SIL 

Napędy i sterowniki AUMA są dopuszczone na całym świecie do stosowania w strefach 
zagrożonych wybuchem. Posiadają certyfikaty obsługi systemów związanych 
z bezpieczeństwem aż do SIL 3. Napędy w ognioodpornej obudowie nawet podczas pożaru 
działają jeszcze przez długi czas. 
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PRODUKTY 
Indywidualne rozwiązania dla indywidualnych potrzeb. 
 

 
 
NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA(R)(Ex) 
Automatyzacja zasuw i zaworów serie: 07.2 – 16.2 i 25.1 – 48.1 
> Momenty obrotowe: 10 Nm – 32 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: 4 obr/min – 180 obr/min 
> Wersja SAR do trybu pracy regulacyjnej 
> Wersje SAEx oraz SAREx do obszarów zagrożonych wybuchem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPĘDY NIEPEŁNOOBROTOWE SQ(R)(Ex)/SQ(R)F(Ex) 
Automatyzacja przepustnic i zaworów kulowych serie: 05.2 – 14.2 
> Momenty obrotowe: 50 Nm – 2400 Nm 
> Czasy przesterowania: 4 s – 100 s 
> Kąt obrotu: 45° – 180° 
> Wersja SQR do trybu pracy regulacyjnej 
> Wersje SQEx oraz SQREx do obszarów zagrożonych wybuchem 
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NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA Z PRZEKŁADNIAMI LINIOWYMI LE 
Automatyzacja zaworów 
>  Siły wzdłużna: 4 kN – 217 kN 
>  Skok: 50 mm – 500 mm 
> Prędkości przesterowania: 20 mm/min – 360 mm/min 
 
 
 
 
 
NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA Z PRZEKŁADNIĄ Z DŹWI- GNIĄ 
GF 
Automatyzacja klap z mechanizmem dźwigniowym 
> Momenty obrotowe: do 45 000 Nm 
> Czas przesterowania dla 90° 17 s – 392 s 
 
 

NAPĘDY USTAWCZE S-RANGE, C-MATIC 
Automatyzacja wszystkich armatur (w kombinacji 
z przekładniami) 
> Momenty obrotowe: do 2 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: 
5 min-1 – 160 min-1 
> Praca sterująca i regulacyjna 
 
SEVEN ECOTRON, PROFITRON, HIMODE 
Automatyzacja wszystkich armatur (w kombinacji 
z przekładniami) 
> Zintegrowany sterownik z ekranem graficznym 
> Automonitorowanie i diagnoza 
> Momenty obrotowe: do 4 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: do 160 min-1 
> Praca sterująca i regulacyjna 
 

JEDNOSTKA FAIL-SAFE FQM(EX) 
 
Do automatycznego otwierania i zamykania 
armatury w sytuacji awaryjnej. 
 
Moment obrotowy do 1200 Nm 
>  Czas przesterowania 8-50 sekund 
> Temperatura pracy -30°C ÷ +70°C  
> Bezpieczna pozycja zamknięta lub otwarta 
> Sygnalizacja położenia fail-safe  
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Napędy wieloobrotowe o zmiennej prędkości obrotowej 
 
Napędy wieloobrotowe SAVEx 07.2 – SAVEx 16.2 do 
pracy sterującej i SARVEx 07.2 – SARVEx 16.2 do pracy 
regulacyjnej w kombinacji z inteligentnym sterownikiem 
ACVExC 01.2 stanowią rozszerzenie sprawdzonej serii 
SAEx/SAREx o warianty z regulacją prędkości obrotowej. 
Zapewniając szeroki stosunek prędkości obrotowej 1:10, 
AUMA wyznacza nowe standardy i oferuje teraz 
elektryczne napędy ustawcze o zmiennej prędkości 
obrotowej do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. 
Regulacja prędkości obrotowej zapewnia dodatkowe 
korzyści: 

· Wyższa dokładność pozycjonowania 
· Łagodny rozruch i zatrzymanie 
· Zapobieganie uderzeniom hydraulicznym dzięki 

programowaniu profilu prędkości obrotowej 
· Dostosowanie profilu pracy zaworu na obiekcie  
· Dokładność pozycjonowania i w razie potrzeby szybki ruch awaryjny do określonej pozycji 
 

Napędy wieloobrotowe SA do ciągłego użytkowania pod wodą 
 

Napęd wieloobrotowy SA do ciągłego 

użytkowania pod wodą otwiera nowe 

możliwości zastosowań elektrycznych 

napędów ustawczych AUMA – 

w instalacjach wodociągowych, 

elektrowniach wodnych i armaturach 

podwodnych ogólnego przeznaczenia. 

Łatwy montaż, niskie koszty 

eksploatacji, bezpieczny dla środowiska, 

bezobsługowa praca i szereg 

różnorodnych funkcji zintegrowanego 

sterownika – to tylko kilka zalet elektrycznych napędów ustawczych w zastosowaniach pod wodą. 
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Doradztwo i serwis przez cały okres eksploatacji 
 
Chcielibyśmy, aby klienci AUMA byli zadowoleni z naszych produktów przez cały okres eksploatacji 
i by nasze napędy ustawcze działały bezpiecznie i niezawodnie. Dlatego kładziemy duży nacisk na 
udzielanie szczegółowych porad i świadczenie kompleksowych usług przez cały cykl życia naszych 
produktów. 

 
 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
Serwis AUMA oferuje klientom na całym świecie kompleksowe usługi związane z napędami 
ustawczymi, sterownikami i przekładniami naszych marek: 
 
AUMA, DREHMO, AUMA DRIVES, AUMA I&M, SIPOS 
Szeroka gama świadczonych przez nas usług obejmuje nie tylko instalację i uruchomienie urządzeń, 
ale także szkolenia, konserwację, naprawy i wysyłkę części zamiennych do wszystkich krajów na 
świecie. 
Gwarantujemy dostępność części zamiennych przez co najmniej dziesięć lat od zaprzestania produkcji 
danego elementu. 
 
WYKWALIFIKOWANI SPECJALIŚCI 
Nasi specjaliści, dzięki szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym, stali się ekspertami w dziedzinie 
napędów ustawczych AUMA. Wyposażeni w najlepsze narzędzia, urządzenia testowe i części 
zamienne są gotowi szybko rozwiązywać problemy, redukując w ten sposób okresy przestoju 
w zakładzie do minimum. 
  
KONSERWACJA NA MIARĘ 
Konserwacja prewencyjna umożliwia maksymalne przedłużenie żywotności instalacji. Biorąc pod 
uwagę konkretne zastosowanie produktu, możemy wypracować odpowiednią koncepcję utrzymania. 
Urządzenia przeciwwybuchowe są konserwowane przez nas zgodnie z wymaganiami prawnymi, 
w określonych odstępach czasu i wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Specjalnie dla 
utrzymania elektrowni oferujemy kompleksowe usługi z indywidualnie opracowanymi, 
standardowymi planami testów. 
 
DOZBROJENIE I PRODUKCJA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE 
W AUMA nikt nie mówi „to jest nie możliwe”. Również w przypadkach nietypowego montażu, takich 
jak montaż podziemny lub modernizacja istniejących zakładów, z często niestandardowo 
wykonanymi przyłączami armatury, jesteśmy w stanie opracować odpowiednie rozwiązania. 
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów i gotowych rozwiązań, mechanizmów dźwigniowych do 
kołnierzy w istniejących przekładniach GS i innych łączników wykonywanych na wymiar. 
 
         Zespół AUMA POLSKA 
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Globalna grupa przemysłowa Danfoss: 
Myślimy globalnie, działamy lokalnie 

  
Siedziba główna Danfoss wraz  

z fabrykami w miejscowości Nordborg w Danii. Kompleks biurowo-produkcyjny Danfoss Poland Sp. z o.o. 
 w Grodzisku Mazowieckim. 

Danfoss jest światowym liderem w zakresie energooszczędnych rozwiązań. Sprawdzone technologie 
oszczędzają energię, zmniejszają koszty oraz ograniczają emisję dwutlenku węgla. Od momentu założenia 
Danfoss w 1933 roku, firma dokłada wszelkich starań, aby umożliwić efektywne wykorzystywanie zasobów 
natury. Filozofia stojąca za pierwszymi produktami Danfoss opierała się na optymalizacji produkcji energii 
i minimalizowaniu strat.  

W roku 1991 została zarejestrowana firma Danfoss Sp. z o.o. i w roku 1992 rozpoczęła się produkcja głowicy 
termostatycznej RTD w Warszawie. W 1998 roku została uroczyście otwarta przez samego syna założyciela 
Grupy Danfoss fabryka w Grodzisku Mazowieckim. W roku 2008 otwarta została druga hala produkcyjna co 
zwiększyło powierzchnię produkcji dwukrotnie. Obecnie w Danfoss Poland Sp. o.o. pracuje ponad 1000 osób. 
W roku 2011 firma Danfoss obchodziła 20-lecie swego istnienia w Polsce. Również w roku 2011 doszło do 
połączenia spółek Danfoss w Polsce pod jedną nazwą Danfoss Poland Sp z o.o. 

Najważniejszą kwestią, która dziś przyświeca Danfoss na drodze rozwoju szerokiej gamy produktów i usług jest 
efektywność energetyczna. Firma zatrudnia około 23 000 osób na całym świecie i sprzedaje swoje 
produkty   ponad 100 krajach.  
 
                                                                       

 

 

 
 Filie Danfoss 

Agenci i dystrybutorzy 
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 
 

Zawory do zastosowań przemysłowych 
 

 
 
Zawory elekromagnetyczne Danfoss dzięki wysokiej jakości wykonania przy jednocześnie konkurencyjnej 
cenie cieszą się olbrzymią popularnością i są stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu.  
Zawory elektromagnetyczne typu B to wytrzymałe i uniwersalne zawory do regulacji przepływu w instalacjach 
przemysłowych oraz w systemach grzewczych i sanitarnych. 

Zawory elektromagnetyczne z serii EV210B oraz EV250B są idealne do zastosowania w aplikacjach, w których 
ciśnienie różnicowe jest niewielkie lub równe zeru. Taka sytuacja występuje przede wszystkim w obiegowych 
układach zamkniętych (np. instalacje c.o.) lub w układach spustowych. 

W zaworach elektromagnetycznych z serii EV220B  ciśnienie różnicowe jest niezbędne do podniesienia 
membrany, a w rezultacie pełnego otwarcia zaworu. Dlatego zawory te mogą być stosowane tylko tam, gdzie 
ciśnienie różnicowe ma wartość powyżej 0,3 bar. 

Zawory sterowane pneumatycznie AV210 przeznaczone są do wymagających i specjalistycznych zastosowań. 
To wytrzymałe urządzenia, które doskonale nadają się do pracy z czynnikami o wysokiej temperaturze, wysokim 
stopniu zanieczyszczenia a także wysokiej lepkości. 

Gama zaworów termostatycznych Danfoss obejmuje rodzinę produktów przemysłowych do sterowania wodą 
chłodzącą. Zawory termostatyczne typu AVTA i WVTS są urządzeniami działającymi samoczynnie, bez 
konieczności zasilania energią elektryczną czy sprężonym powietrzem.  
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 
 

Przetworniki ciśnienia, czujniki i przetworniki temperatury 
 

 
 
Przetworniki ciśnienia typu MBS firmy Danfoss, dzięki wysokiej jakości wykonania oraz niezawodności, cieszą 
się olbrzymią popularnością i są stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu w projektowaniu i produkcji przetworników ciśnienia, firma Danfoss jest obecnie czołowym 
dostawcą w zakresie technologii oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo oraz niezawodność.  

Oferowane przez Danfoss typowe przetworniki ciśnienia m.in. MBS 1700, MBS 3000, MBS 3200 oraz 
MBS 4510 wykonane w technologii piezorezystancyjnej zapewniają wysoką dokładność, odporność na drgania 
i skoki ciśnienia oraz długotrwałą stabilność. 
 
Przetworniki MBS XX50 posiadają wbudowany tłumik pulsacji i przeznaczone są do aplikacji, w których mogą 
występować krótkotrwałe skoki ciśnienia spowodowane np. zjawiskiem uderzenia hydraulicznego. 
 
Oferta Danfoss obejmuje także czujniki oraz przetworniki temperatury typu MBT, dzięki którym dostrzeżesz 
różnicę pomiędzy zwykłymi czujnikami, a czujnikami temperatury produkcji Danfoss. Oferowane przez Danfoss 
czujniki temperatury zapewniają wysoki stopień ochrony przed wilgocią, zakres mierzonej temperatury od 50°C 
do 800°C oraz stały lub wymienny wkład pomiarowy. 
Dostępne są z elementami pomiarowymi typu Pt100/Pt1000, NTC/PTC, termopara, w wersji z wbudowanym 
przetwornikiem sygnału 4-20mA oraz z uznaniami typu morskich towarzystw klasyfikacyjnych. 
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

Regulatory ciśnienia (presostaty) i temperatury (termostaty) 
 

 
 

Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu w produkcji regulatorów ciśnienia - presostatów, firma Danfoss 
oferuje szeroki zakres produktów dostosowanych do aplikacji klienta. Zaawansowane technologicznie presostaty 
Danfoss, wyznaczają nowe standardy niezawodności oraz zapewniają długą żywotność minimalizując czas 
potrzebny na obsługę. 

W ofercie znajdują się m.in. presostaty do: zastosowania w hydroforach i sprężarkach, ogólnych zastosowań 
przemysłowych, instalacji ciepłowniczych (PED), do strefy zagrożonej wybuchem, ciężkich zastosowań 
przemysłowych w tym morskich oraz hydrauliki siłowej. 

Presostaty oferowane są w szerokim zakresie regulacji od -1 do 400 bar. Presostaty RT umożliwiają regulację 
i monitorowanie ciśnienia w większości aplikacji przemysłowych. Seria BCP z certyfikatem TÜV została 
specjalnie zaprojektowana dla instalacji kotłowych. KP/KPI - to niewielkie, odporne na drgania presostaty, 
idealne do zabudowy w panelach. Presostaty MBC przeznaczone są do zastosowań w sektorze morskim oraz 
w hydraulice siłowej. 

Do monitorowania bądź regulacji temperatury Danfoss oferuje szeroki wybór regulatorów temperatury - 
termostatów.  

W ofercie można znaleźć m.in. termostaty do ogólnych zastosowań przemysłowych w tym morskich, do kotłów 
parowych oraz do strefy zagrożonej wybuchem. 

Szeroki wybór modeli zapewnia zakres regulacji do 300°C. Termostaty RT umożliwiają regulację 
i monitorowanie temperatury w wielu aplikacjach przemysłowych. Seria KPS znajdzie zastosowanie 
w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych i okrętowych. Modele KP to kompaktowe 
i ekonomiczne termostaty, idealne do zabudowy w panelach. 
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 
Aparatura Łączeniowa NN 

 

 
Niezmiennie od wielu lat Danfoss dostarcza aparaturę łączeniową nn wszędzie tam, gdzie kluczowa jest wysoka 
jakość, niezawodność oraz powtarzalność działania. 

Szeroka oferta aparatury łączeniowej nn oraz łączników półprzewodnikowych obejmuje m.in. niezawodne 
łączenie i zabezpieczanie obwodów silnikowych, układy sofstartów realizujących łagodny rozruch i zatrzymanie 
klatkowych silników elektrycznych. 

Danfoss oferuje m.in.: ministyczniki i styczniki elektromechaniczne CI w zakresie od 2,2 od 220 kW (4,9 do 
420A w AC-3), przekaźniki termiczne TI w zakresie od 0,13 do 630A, wyłączniki silnikowe CTI w zakresie od 
0,02 od 45kW, styczniki elektroniczne (przekaźniki półprzewodnikowe) ECI zaprojektowane do aplikacji 
wymagających bardzo częstych i szybkich załączeń elementów grzejnych zarówno oporowych jak i indukcyjnych. 
Regulatory mocy ACI oraz softstarty MCI utrzymujące prądy rozruchowe na rozsądnym poziomie. 

W naszym zakładzie w Grodzisku Mazowieckim produkujemy miedzy innymi wszystkie typoszeregi 
presostatów i termostatów, zawory termostatyczne AVTA, WVTS, zawory elektromagnetyczne z serii  
EV220B DN 65 – 100  oraz styczniki i przekaźniki termiczne. 

 
   

       Danfoss Poland Sp. z o.o. 
       ul.Chrzanowska 5 
       05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Telefon: (48 22) 755 06 07 
Faks:       (48 22) 755 07 01 

www.danfoss.pl/automatyka 

e-mail: automatyka@danfoss.com 
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Danfoss Drives 
 
Danfoss Drives, dział Napędów Elektrycznych firmy Danfoss, jest liderem w dziedzinie regulacji 
prędkości silników elektrycznych. Od 1968 roku jesteśmy pionierami w branży przetwornic 
częstotliwości. Obecnie, jako jedna z największych firm w branży, realizujemy naszą pasję do rozwoju, 
produkcji i sprzedaży najbardziej wszechstronnych napędów AC na świecie.  

Czym są przetwornice częstotliwości?  

Przetwornice częstotliwości nazywane są także przetwornicami o regulowanej prędkości, 
przetwornicami o zmiennej częstotliwości, przetwornicami o zmiennej prędkości, przemiennikami 
częstotliwości, inwerterami oraz przetwornikami mocy. 
Przetwornice częstotliwości, to optymalny sposób kontrolowania prędkości silników elektrycznych 
mający na celu dostosowanie do bieżącego zapotrzebowania. Nawet niewielkie zmiany prędkości 
silników mogą przekładać się na znaczące zmiany, gdy chodzi o zużycie energii.   
Przetwornice częstotliwości są dobrze ukryte, mimo to odgrywają one bardzo ważną, a wręcz 
niezbędną rolę we współczesnym, codziennym życiu, wprowadzając do naszego świata i życia więcej 
równowagi. 
 
Dysponujemy szeroką gamą produktów od jednostek 180-watowych po 6 MW urządzenia 
niskonapięciowe. Dodatkowo, rozszerzamy ją o przetwornice sterujące ruchem oraz 
średnionapięciowe w celu wzmocnienia naszej pozycji w branży przetwornic niskonapięciowych. Do 
chwili obecnej sprzedaż naszych przetwornic częstotliwości wynosi 24,7 miliona urządzeń. 

Czerpiemy z wieloletniego doświadczenia w najrozmaitszych branżach, takich jak: 
ü Przemysł spożywczy 
ü Dźwigi i podnośniki 
ü Chemia 
ü HVAC 
ü Windy i schody ruchome 
ü Przemysł morski i instalacje przybrzeżne 
ü Dostawy materiałów 
ü Górnictwo i minerały 
ü Ropa i gaz 
ü Opakowania 
ü Przemysł papierniczy 
ü Chłodnictwo 
ü Woda i ścieki 
ü Elektrownie wiatrowe 

 
Współpraca z nami funkcjonuje bardzo prosto. Działamy online oraz lokalnie w ponad 50 krajach. 
Nasi specjaliści zawsze są pod ręką, aby szybko reagować, gdy ich potrzebujesz. Jesteśmy pionierami 
w branży od 1968 roku.  
Z nami łatwiej dokonywać właściwych wyborów, pomożemy zbudować niezawodne, 
energooszczędne systemy sterowania. Obecna oferta to najbardziej konkurencyjne i innowacyjne 
produkty i usługi. 
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Danfoss Drives – Szeroka Gama produktów VLT® 
Przetwornice niskonapięciowe do 1,4 MW 

   
 

VLT
®
 Micro Drive FC 51 VLT

®
 Midi Drive FC 280 VLT

®
 HVAC Basic Drive FC 101 

Niektóre rynki VLT
®
 Automation Drive FC 

360 
Niektóre rynki 

  
  

VLT® Lift Drive LD 302 VLT® Refrigeration FC 103 VLT
®
 AutomationDrive FC 

301/302 VLT
®
 AQUA Drive FC 202 

   
 

VLT
®
 HVAC Drive FC 102 VLT

®
 Low Harmonic Drive VLT

®
 Advanced Harmonic 

Filter AHF 005 and AHF 010 VLT
®
 Advanced Active Filter 

AAF 
Zabezpieczenie silnika Rezystory hamowania Przetwornice 

zdecentralizowane do 7,5 kW 
Przetwornice sterujące ruchem 

I motoreduktory do 7,5 kW 

 

   

VLT
®
 Sine-wave Filter MCC 101 

VLT
®
 dU/dt Filter MCC 102 

VLT
®
 Common Mode Filter MCC 105 VLT

®
  Brake Resistor MCE 

101 VLT® Decentral Drive FCD 302 VLT
®
 DriveMotor FCP 106 

 Softstarty Oprogramowanie 

 
 

 

 

VLT
®
 OneGearDrive

® VLT
®
 Integrated Servo DriveISD 

®
 510 System VLT

®
 Soft Starters VLT

®
 Software 
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Danfoss Drives – Szeroka Gama produktów VACON® 
Przetwornice niskonapięciowe do 6,0 MW 

    
VACON

®
 20 VACON

®
 20 Cold Plate VACON

®
 100 INDUSTRIAL VACON

®
 100 FLOW 

    
VACON® NXP Air Cooled VACON

®
 NXC Air 

CooledEnclosed Drives VACON
®
 NXP Liquid Cooled 

Drive VACON
®
 NXP Liquid Cooled 

Enclosed Drive 

   
 

VACON
®
 NXP System Drive VACON

®
 NXP Common DC Bus VACON

®
 NXP Liqued Cooled 

Common DC Bus VACON
®
 NXP Grid Converter 

 Produkty dla harmonicznych Przetwornice zdecentralizowane do 37 kW 

  
  

VACON
®
 NXP DC/DC Converter VACON

®
 NXC Low Harmonic VACON

® 
20 X VACON® 100 X 

Przetwornice średniego napięcia Oprogramowanie 

  
VACON

®
 3000 Drive Kit VACON

®
 Software 
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Światowej klasy usługi eksperckie — DrivePro® 

Wykorzystaj pełne możliwości przetwornic częstotliwości i aplikacji VFD wspierane przez ofertę 
DrivePro® dla przetwornic VLT® i VACON® firmy Danfoss. Otrzymasz ofertę, która wykracza poza 
zwykłe rozwiązywanie problemów, konserwację, naprawy i wymiany. Obejmuje również poprawę 
produktywności, wydajności, niezawodności i czasu pracy. Uzyskasz dostęp do specjalistycznych 
szkoleń i wiedzy, na czym bezpośrednio skorzysta Twoja firma. 

DrivePro® Life Cycle 

 

 

Wszechstronna obsługa przetwornic Danfoss Drives obejmuje cały okres eksploatacji przetwornic. 
Oferta DrivePro® jest realizowana przez ekspertów. Dostosowana do Twoich wymagań, zawsze 
i wszędzie gdzie jej potrzebujesz. 

Korzyści z oferty DrivePro® dla Twojej firmy: 

ü Wartość dodana: DrivePro® stanowi wartość dodaną do procesów technologicznych i 
działalności produkcyjnej, dzięki której zyskujesz efektywność, przewidywalność i spokój. 

ü Wiedza: Eksperci DrivePro® rozumieją specjalne potrzeby i wymagania Twoich aplikacji z 
przetwornicami częstotliwości oraz Twojej firmy i branży, w której działasz. 

ü Zawsze w czołówce: DrivePro® daje dostęp do wszystkich innowacji w postaci uaktualnień lub 
wymian oraz specjalistycznego wykrywania i usuwania usterek VFD. Ponieważ rozumiemy 
Twoje potrzeby, jesteśmy pewni, że dobrze Ci doradzimy. 
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Danfoss Drives w liczbach 

 
TWÓJ PARTNER DOSTARCZAJĄCY ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI 

PODZIELAJĄCY TWOJE CELE 

 
Nasza obietnica dla Ciebie 
W firmie Danfoss jesteśmy dumni z naszej przeszłości, teraźniejszość stawiamy na pierwszym miejscu 
i skupiamy się na przyszłości. Obiecujemy Tobie, naszym klientom i partnerom, że pomożemy 
w stworzeniu bardziej zrównoważonego świata poprzez dostarczanie produktów, usług i rozwiązań 
wyróżniających się wysoką jakością, absolutną niezawodnością i zaawansowaną innowacyjnością. 
Poprzez współpracę możemy zyskać jeszcze więcej niezwykłych osiągnięć. Możemy wzmocnić 
kontrolę, zwiększyć jakość i zadbać o naszą planetę. 
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Emerson Process Management Sp. z o.o. 
ul. Szturmowa 2a 
02-678 Warszawa 
T 022 45 89 100/200 
F 022 45 89 146 
info.pl@emerson.com 
www.emerson.com/pl-pl 
 
 

               

Siedziba główna St. Louis, Missouri USA                           Siedziba Emerson Process Management, Warszawa 

Początki koncernu Emerson sięgają 1890 roku. Przez ponad 125 lat działalności, 
Emerson stał się symbolem innowacji technologicznych i niezawodności. W Polsce 
firma obecna jest od ponad 25 lat, co sprawia, że zna realia polskiego rynku. 

Emerson zatrudnia w Polsce ponad 500 osób. W Warszawie, Emerson Automation 
Solutions posiada swoje europejskie centrum eksperckie dla przemysłu 
energetycznego oraz centrum badawczo-rozwojowe modelowania procesów 
technologicznych, gdzie tworzone jest stosowane na całym świecie oprogramowanie 
symulacyjne oraz części informatyczne technologii Plantweb. 

Koncepcja Plantweb wprowadzona została na rynek 20 lat temu jako pierwsza na 
świecie architektura cyfrowego zakładu produkcyjnego. W ostatnich latach była 
rozbudowywana o prosty, bezpieczny oraz obejmujący całe przedsiębiorstwa dostęp 
do danych i analiz, umożliwiając w ten sposób zakładom produkcyjnym osiągnięcie 
lepszych parametrów produkcyjnych. Jest to szczególnie istotne dla 
energochłonnych gałęzi przemysłu, które dzięki technologii Plantweb mogą podnieść 
bezpieczeństwo produkcji, poprawić jej niezawodność czy optymalizować zużycie 
energii i zasobów materiałowych. 

Technologia Plantweb stała się podstawą programu Operational Certainty™. 
Program ten może pomóc polskim firmom przemysłowym osiągnąć wyższe wskaźniki 
w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, produktywności oraz zarządzania 
energią i emisjami. 

W kwietniu 2017 roku koncern Emerson dokonał zakupu jednostki organizacyjnej 
Valves & Control działającej w ramach firmy Pentair plc. Oprócz technologii 
napędowych połączona oferta zapewni naszym klientom dostęp do najszerszej gamy 
zaworów regulacyjnych, ciśnieniowych oraz odcinających. Z końcem września 
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podmiot prawny Valves & Control zmienił nazwę na Emerson Automation Solutions 
Final Control Polska Sp. z o.o. 

Emerson aktywnie rozszerza swoją ofertę dotyczącą cyfrowej transformacji 
i zakładów przyszłości i w roku 2018 zakupił firmę KnowledgeNetTM oraz 
Bioproduction Group które zajmują się oprogramowaniem do szeroko pojętej 
symulacji, modelowania  i analityki danych. 

 

Główne lokalizacje w Polsce: 

Warszawa 
– Centrum innowacji ekosystemu Planweb 
– Centrum obsługi klienta 
– Centrum inżynierskie i serwisowe dla Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich 
– Europejskie centrum eksperckie przemysły energetycznego 
– Europejskie centrum szkoleniowe 

Łódź 
– Fabryka komponentów układów automatyki pneumatycznej  
– Centrum szkoleniowe 

Katowice 
– Regionalne centrum serwisowe 
– Regionalne centrum szkoleniowe 
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Jeden Emerson – dwie platformy biznesowe 
 

1. Emerson Automation Solutions 
 

§ Appleton 

§ ASCO 

§ Bettis 

§ Branson 

§ DeltaV 

§ Fisher 

§ Micro Motion 

§ Ovation 

§ Plantweb 

§ Rosemount 

 

2. Emerson Commercial / Residential Solutions 
 

§ Copeland 

§ InSinkErator       

§ ProAct 

§ RIDGID                

§ Sensi  
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PlantWeb® cyfrowa 
architektura zakładu 

Architektura sieciowa 
łącząca w jedną całość  
urządzenia automatyki 
całego zakładu dająca 
jego obraz w czasie 
rzeczywistym aby 
wspomagać decyzje i 
osiągać lepsze wyniki 

Systemy 
zarządzanie 
zasobami 
produkcyjnymi 
Systemy sterowania 
procesami 
produkcyjnymi dające 
poprawę  wydajności, 
bezpieczeństwa  i 
niezawodności  

Zawory 
i regulatory 

Prawidłowo 
dopasowane 
urządzenia sterujące 
zapewniające 
wysoką dokładność, 
niezawodność i 
wydajność procesów 
produkcyjnych 

Rozwiązania 
przemysłowe 

Usługi z zakresu 
automatyki 
procesowej oraz 
zarządzania zasobami 
produkcyjnymi i 
projektami` 

Pomiary 
i analityka 

Precyzyjna aparatura 
do pomiarów 
ciśnienia, poziomu, 
temperatury i 
przepływu lub składu 
gazów i cieczy 

Szkolenia 
i serwis 

Szkolenia w zakresie 
aparatury pomiarowej, 
zaworów i systemów 
sterowania  oraz 
narzędzi 
softwarowych.  
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ROSEMOUNT 
Aparatura do pomiarów fizyko-chemicznych 
w cieczach: 

- pH 
- przewodność kontaktowa i indukcyjna 
- tlen rozpuszczony w wodzie (w ilości ppm 

i ppb) 
- chlor (w różnych postaciach) 
- ozon 
- mętność 
- współczynnik załamania światła – 

refraktometry przemysłowe 
- zawartość całkowitego węgla organicznego 

w wodzie - analizator TOC 
- oznaczanie ilości sodu, krzemionki, 

fosforanów, azotanów i innych związków 
w wodzie - seria analizatorów Chempure 

  
Analizatory przemysłowe do analizy gazów: 

- spektrofotometry UV/IR/VIS 
- detektory FID, TCD – Net Safety 
- oznaczanie tlenków azotu metodą 

chemiluminescencyjną CLD 
- pomiar tlenu przy użyciu celki cyrkonowej, 

celki elektrochemicznej oraz paramag-
netycznej 

- chromatografy gazowe 
 
Kompleksowe rozwiązania z zakresu analityki 
mokrej i gazowej – opracowanie aplikacji, 
wykonanie projektu, montaż na obiekcie, 
uruchomienie, szkolenie oraz pełna dokumentacja 
projektowa.  

 

Urządzenia bezprzewodowe i przewodowe do 
pomiaru  

- ciśnień i DP 
- temperatur 
- poziomu (przetworniki radarowe, 

ultradźwiękowe, wibracyjne, DP) 
- przepływu (DP) 
- wykonania dla przemysłu jądrowego 
- monitoring korozji - ROXAR 
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MICRO MOTION 
- przepływomierze masowe, magnetyczne, 

Vortex oraz ultradźwiękowe 
- pomiary gęstości cieczy 
- pomiary podmorskich złóż ropy i gazu 
- systemy sterowania przepływem oraz 

mieszaniem 
- oprogramowanie do zarządzania zbior-

nikami 
  
BETTIS, FISHER 

- zawory  
· regulacyjne  
· odcinające 
· bezpieczeństwa 

- siłowniki 
- wykonania dla przemysłu jądrowego 
- aparatura zaworowa 
- oprogramowanie diagnostyczne 
- regulatory  

DELTAV, OVATION 
- systemy: 

· sterowania 
· zabezpieczeń 
· SCADA 

- zarządzanie  
· produkcją 
· zasobami obiektowymi 

- symulacja procesów technologicznych 

 
APPLETON, ASCO, BRANSON 

- Zawory pneumatyczne i solenoidy 
- Cylindry i siłowniki 
- Urządzenia elektryczne 
- Oświetlenie 
- Systemy spawania precyzyjnego 

 

  

Szeroki zakres doradztwa i szkoleń 
- Usługi projektowe 
- Utrzymanie ruchu 
- Szkolenia 
- Doradztwo techniczne 
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na 

terenie całego kraju 
- Projekty wykonane „pod klucz”. 
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Nasze urządzenia wyposażone są w funkcje diagnostyczne i komunikację cyfrową w standardzie HART 
i FOUNDATION Fieldbus. Emerson Process Management posiada certyfikaty ISO 9001 i 14001 oraz 
OSHAS 18001. 

 

   
   

 

KONTAKT: 

zapytania@emerson.com 

zamowienia@emerson.com 
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Guenther Polska Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 27 C 
55-095 Długołęka 
Tel. +48 71 352 70 70 
Fax +48 71 352 70 71 
Web www.guenther.com.pl 
E-Mail biuro@guenther.com.pl 
  
 
 
 
 

Czujniki temperatury 
 

* Produkcja * Laboratorium * Usługi pomiarowe na obiektach * 
 
 
 
 
GUENTHER Polska – ponad 10 lat doradztwa i produkcji w Polsce. 
 
Firma Guenther Polska od 2008 roku należy do Grupy Günther GmbH, która produkuje czujniki 
temperatury dla różnych zastosowań przemysłowych, w zakresie od -200°C do +2200°C. Centrala 
mieści się  w Niemczech, w Schwaig, gdzie już w 1968 roku rozpoczęta została produkcja czujników 
temperatury. Wykonywane przez nas czujniki dostosowane są do indywidualnych potrzeb i wymagań 
instalacyjnych. Dostępnych jest wiele połączeń procesowych i maszynowych, takich jak gwintowane, 
kołnierzowe, bagnetowe, złączki dociskowe itp. Wraz z czujnikami dostarczamy szereg akcesoriów 
montażowych, wtyczki i gniazda montażowe, przewody termoparowe, kompensacyjne oraz 
przetworniki temperatury. Od spalarni komunalnych do przyrządów medycznych, od wentylacji po 
przemysł chemiczny, od produkcji rolniczej po szkło, know-how oraz technologia przez nas stosowana 
sprawia, że możemy być Państwa partnerem przy procesach obróbki cieplnej. Posiadamy wiedzę 
specjalistyczną, która pomoże zoptymalizować procesy termiczne. 
 
 

 

 

 

 

 

Centrala Firmy GUNTHER GmbH w Schwaig                          Zakład produkcyjny GUENTHER Polska w Długołęce 
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Szeroki asortyment naszych produktów obejmuje: 

· czujniki termoparowe 
· termometry oporowe 
· przewody kompensacyjne, termoparowe i przyłączeniowe 
· przetworniki temperatury 
· termopary z osłonami EKatech 
· systemy profilowania temperatury marki PhoenixTM 
· osłony metalowe i ceramiczne 
· wtyczki, gniazda oraz inne akcesoria pomiarowe 

 

Ponadto świadczymy: 

· usługi serwisowe SAT i TUS 
· usługi wzorcowania w laboratorium pomiarowym 

 

Oferujemy również szkolenia: 

· podstawowe z zasad działania czujników i doboru dla danej aplikacji 
· rozszerzone związane z normą AMS2750 i CQI-9 
· dotyczące pomiarów SAT i TUS 
· dedykowane dla dystrybutorów i partnerów handlowych 
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GÜNTHER – przegląd grup produktowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00-TMT / 50-WMS 

Czujniki temperatury 
z metalową rurą 
ochronną 

05-TKT 

Termopary 
głowicowe proste 
z osłonami 
ceramicznymi 

08-TMP 

Termopary         
w osłonach          
z metali 
szlachetnych 

10-TMM / 50-WMS 

Czujniki temperatury   
z metalową rurą 
ochronną i wkładem 
płaszczowym 

12-THD / 53-WHD 

Czujniki temperatury 
z tuleją ochronną do 
wspawania 

13-TFL / 54-WFL 

Czujniki temperatury 
z kołnierzem 
montażowym 

14-TES / 55-WES 

Wkręcane czujniki 
temperatury              
z wymiennym 
wkładem 
pomiarowym 

15-TKM 

Termopary 
głowicowe                
z osłonami 
ceramicznymi      
oraz płaszczowym 
wkładem 
pomiarowym 
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18-TKL 

Mikrotermopary         
i termopary 
laboratoryjne 

20-TOM / 52-WOS 

Płaszczowe czujniki 
temperatury bez rur 
ochronnych 

30-WTE / 35-WGG 

Termopary kątowe   
z łącznikiem 
gwintowanym 

60-WTH / 60-TE 

Czujniki temperatury 
z przyłączem 
bagnetowym 

71-KFT / 72-KFW 

Termopary                
i termometry 
oporowe z 
przewodem 
przyłączeniowym 

74-WTH 

Termometry oporowe 
z przyłączem 
maszynowym 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ugruntowanej wiedzy technicznej pomagamy naszym 
Klientom w opracowaniu najlepszego rozwiązania w pomiarze temperatury dostosowanego do 
indywidualnych wymagań. 

W celu zapoznania się z szczegółową ofertą naszej Firmy, zapraszamy na naszą stronę 
internetową www.guenther.eu 
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Wybrane grupy produktowe: 

Seria MarineTECH, czujniki temperatury z dopuszczeniem DNV GL dedykowane 
do montażu na statkach i instalacjach w przemyśle morskim i stoczniowym. 

 

  

  

  

  

    

  

  

  

 

 

 

 

Czujniki temperatury przeznaczone do pracy na statkach muszą być odporne na warunki, jakie panują 
na morzach. Charakteryzują się zatem wysoką odpornością na środowisko korozyjne (słona woda, 
zasolone powietrze), a także na wibracje, uderzenia, kurz, czy też wysokie i niskie temperatury. 

Dział konstrukcyjny firmy Guenther Polska zaprojektował i wdrożył do produkcji czujniki o takich 
cechach specjalnych. Nasze wykonania poddawane były różnym testom, a ich pozytywny rezultat 
został potwierdzony uzyskaniem certyfikatu jednej z wiodących na świecie jednostek certyfikujących 
DNV GL. Czujniki serii MarineTECH (GML) dopuszczone są do montażu na statkach i instalacjach 
w  przemyśle morskim i stoczniowym. 

Czujniki temperatury produkowane są do pracy w różnych instalacjach. m.in.: silniki (gaz spalinowy), 
instalacje olejowe i wodne, instalacje grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne (HVAC) czy spalarnie 
odpadów. W zależności od zastosowania, nasze czujniki temperatury wyróżniają się solidną, 
wzmocnioną konstrukcją, dużą odpornością na drgania. Opcjonalnie, w czujnikach mogą być 
zainstalowane przetworniki temperatury z wyjściem analogowym 4-20mA. Czujniki produkowane są 
w Polsce w zakładzie Guenther Polska w Długołęce. 
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60-WTH, 60-TE Czujniki z przyłączem bagnetowym 

Czujniki z przyłączem bagnetowym są polecane przy pomiarze temperatury w blokach maszyn 
i urządzeń, głównie z przemyśle tworzyw sztucznych do temperatury 400°C. 

Ze względu na specjalną formę końcówki pomiarowej czujnika są przystosowane do montażu 
w otworach z dnem płaskich lub stożkowym. Czujniki są seryjnie wyposażone w sprężynę ze stali 
kwasoodpornej, która pozwala dobrać odpowiednią głębokość zabudowy i siłę docisku w miejscu 
montażu oraz przeciwdziała załamaniom kabla. Przyłącza bagnetowe mają standardowo średnicę 
wewnętrzną, ale możliwe są też wykonania specjalne. 

Seryjnie montowanym elementem pomiarowym jest sensor Pt100 dwuprzewodowy, klasa dokładności 
B wg EN 60751 lub termopary typu J oraz K w klasie 1. Możliwe jest wykonanie podwójne lub 
z sensorem specjalnym. 
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72-KFW Czujniki temperatury z przewodem przyłączeniowym 

Czujniki temperatury z przewodem przyłączeniowym mają głównie zastosowanie przy pomiarze 
temperatury mediów płynnych i gazowych. Istnieje szeroki zakres możliwości konfiguracji budowy 
czujników za równo pod względem kształtu (proste, kątowe), przyłączy procesowych (przylgowe, 
gwintowane) czy połączeń elektrycznych (przewody zakończone wolnymi końcami lub złączami M12 
czy MOLEX).  Czujniki mogą być wykorzystywane ze względu na ich budowę w zakresie temperatur   
-200 … +500°C. 

W zależności od zastosowania, podstawowa kontrakcja czujnika może być wzmacniana celem 
zwiększenia jego odporności na otaczające środowisko i specyficzne warunki pracy.  

Przykładami zastosowań: 

· Pomiar temperatury rurociągów 
· Pomiar temperatury części maszyn 
· Pomiar temperatury uzwojeń transformatora 
· Pomiar temperatury w piecach i szafach grzewczych 
· Pomiar temperatury w urządzeniach chłodniczych 
· Pomiar temperatury w instalacjach grzewczych, klimatyzacji i wentylacji 
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74-WTH Czujniki temperatury z przyłączem maszynowym 

Kompaktowe, o zwartej obudowie czujniki temperatury często stosowane są      
w miejscach o utrudnionym dostępie, lub miejscach narażonych na drgania         
i wibracje. Produkty serii 74-WTH   sprawdzają się w takich warunkach, 
dodatkowo zapewniają szybki i pozbawiony błędów okablowania montaż. 
Zastosowane przyłącza maszynowe, konektorowe lub gwintowane M12 są 
małogabarytowe i dodatkowo spełniają wysokie wymagania odnośnie 
szczelności połączenia z przewodem (od IP 65 do IP 67 włącznie). Czujniki 
najczęściej stosowane są do pomiarów temperatury do +200°C, a ich 
zmodyfikowane konstrukcje nawet do +400°C. 

Standardowo montowanym elementem pomiarowym jest sensor Pt100           
w układzie 2-, 3- lub 4- przewodowym, w klasie dokładności B lub A wg EN 
60751. Istnieje możliwość jest też wykonanie z sensorem o innej 
charakterystyce, jak Pt500 czy Pt1000 lub NTC.  

W gamie tych produktów znajdują się również czujniki z wbudowanym, 
dedykowanym przetwornikiem temperatury. 

Miejsca zastosowań: 

· Maszyny i urządzenia (np. kompresory) 
· Instalacje narażone na drgania i wibracje 
· Zbiorniki i instalacje na wolnym powietrzu 
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Serwis i Laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis 

Firma Guenther Polska jako producent najwyższej jakości aparatury pomiarowej świadczy usługi 
serwisowe związane z zapewnieniem jak najdokładniejszych pomiarów temperatury u Klientów. 
Oprócz standardowych usług związanych ze wzorcowaniem dostarczanych czujników temperatury, 
możliwe jest także wykonanie sprawdzenia dokładności elementów pomiarowych na instalacjach, 
sprawdzenie dokładności torów pomiarowych, jak i wykonanie pomiarów rozkładów temperatury 
w piecach. Nasze wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu i kontroli temperatury pozwala na 
wykonywanie testów TUS i SAT zgodnie z normami AMS2750E (NADCAP) oraz CQI-9, co gwarantuje 
dokładne i niezawodne funkcjonowanie pieców. Posiadamy niezbędne urządzenia pomiarowe 
spełniające najwyższe wymogi, dysponujemy również odpowiednim oprogramowaniem, które pozwala 
na generowanie czytelnych raportów zgodnych z obowiązującymi normami, bez możliwości 
jakiejkolwiek ingerencji w zarejestrowane dane. 
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Zachęcamy Państwa do wykonywania regularnych pomiarów parametrów procesów obróbki cieplnej 
niezależnie od tego, czy obowiązują Państwa restrykcyjne wymogi norm lotniczych, czy 
motoryzacyjnych, czy też nie są one wymagane. Zapewnienie prawidłowego sterowania procesami 
obróbki termicznej jest elementem związanym zarówno ze zmniejszeniem braków produkcyjnych, ale 
również oszczędnościami energetycznymi w Państwa firmie. Zmniejszenie kosztów zużycia energii 
w zakładzie staje się coraz ważniejszym tematem, gdyż koszty energii są obecnie jednymi 
z najważniejszych kosztów ponoszonych przez zakłady przemysłowe (średnio do 10% wszystkich 
kosztów). Jeżeli nie ma pewności, co do dokładności pomiaru temperatury na piecu, to warto zbadać 
jak rozkłada się temperatura w poszczególnych partiach i przestrzeni roboczej pieca. Nasz 
doświadczony serwis jest w stanie zapewnić fachową pomoc i zagwarantować właściwą 
dokumentację. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wzorcowanie 

Czujniki temperatury, zarówno rezystancyjne (np. Pt100 czy Pt1000) oraz termoparowe wzorcowane 
są w naszych laboratoriach zakładowych. Zakres wzorcowania obejmuje temperatury od -80°C do 
+1600°C, natomiast zakres akredytacji (DAkkS) dotyczy temperatur -80°C do +1300°C. Czujniki 
wzorcowane są indywidualnie lub zbiorczo, na życzenie dostarczamy świadectwa indywidualne, 
zbiorcze lub specjalne, dotyczące dokładności czujników z określonej szarży produkcyjnej. 

 

Wszędzie tam, gdzie stawiane były wysokie wymagania odnośnie pomiaru temperatury, nasze 
rozwiązania zyskały uznanie jako niezawodne i efektywne.  

Zadowolenie Klienta jest dla nas najważniejsze, niezmiennie od pół wieku. 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami 

Zespół Guenther Polska 
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HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 
Krze Duże 2 
96-325 Radziejowice 
tel. 46 858 01 00, 
fax. 46 858 01 17 
 
 
 
Biuro Regionalne w Katowicach 
ul. Ligocka 103, bud. 1c 
40-568 Katowice 
tel. 33 821 12 96 
tel. 33 821 12 97 

Biuro Regionalne w Gdyni 
ul. Hutnicza 3, budynek B1, 
81-212 Gdynia 
tel. 58 733 01 45, 58 733 01 38 
fax. 46 858 01 18 
 

Biuro Regionalne w Poznaniu 
S11 Park Technologiczny 
ul. Pasjonatów 15 
62-707 Zakrzewo 
tel. 61 868 95 91 
tel. 61 868 51 32 

Biuro Regionalne we Wrocławiu 
ul Siostrzana 4/1, 
53-029 Wrocław 
tel. 71 348 33 03, 71 348 36 05 
fax. 46 858 01 18 
 
 

 
Firma Helukabel Polska dostarcza kable i przewody zarówno dla rozwiązań standardowych, jak 
również przygotowanych na indywidualne zamówienia klientów. Produkcja kabli obejmuje kable 

odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur czy promieniowanie. 

 

Prace badawczo-rozwojowe stanowią podstawę naszej działalności oraz istotny czynnik wzrostu. 

W ramach interdyscyplinarnych zespołów nieustannie przesuwamy granice w celu doskonalenia 

naszych produktów i opracowywania rozwiązań odpowiadających na najnowsze potrzeby dotyczące 

technologii. Ponadto cenimy kontakty z naszymi klientami oraz partnerstwo z miejscowymi uczelniami 

i instytutami badawczymi, które pozwala nam nie tracić z pola widzenia nowo opracowywanych 
technologii. Wykorzystywane przez nas materiały stanowią istotny punkt wyjścia dla naszych prac. 

W tym zakresie kładziemy równie duży nacisk na poszukiwanie i stosowanie nowych materiałów, co na 

produkcję własnych mieszanek tworzyw sztucznych (granulatów) oraz na doskonalenie charakterystyki 

technicznej produktów, obejmującej cechy takie jak odporność na działanie oleju, temperatury czy 
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związków chemicznych. Jesteśmy również w stanie wykonywać we własnym zakresie ciągnienie 

większości drutów miedzianych, co pozwala nam oferować wysokiej jakości produkty, jednorodne pod 

względem właściwości i wykonawstwa. 

 

Prowadząc ciągłą optymalizację stosowanych przez nas procesów i systemów produkcyjnych bierzemy 

pod uwagę zarówno wydajność i ekonomiczność produkcji, jak i złożone wymogi związane 

z różnorodnymi zastosowaniami produktów (np. dotyczące przewodów przeznaczonych do robotów 

przemysłowych lub do zastosowania w pomieszczeniach czystych). Kluczowym etapem procesu 

opracowywania naszych produktów są prace realizowane w należącym do nas Centrum Prób. Na 
przykład kable przeznaczone do układania w prowadnicach łańcuchowych można testować przy użyciu 

sprzętu poddającego produkty przyspieszeniom wynoszącym do 10 G. Warunki pracy w temperaturach 

od -50° do +250° symulowane są w specjalnym środowisku umożliwiającym kontrolę warunków 

klimatycznych. Dzięki temu kable przeznaczone do montażu w prowadnicach łańcuchowych można 

badać pod kątem gotowości do produkcji seryjnej na potrzeby zastosowań takich jak montaż 

w chłodniach lub hutach. 

 

Naszą specjalnością jest produkcja wysokiej jakości kabli i przewodów. 
W należących do nas dwóch zakładach produkcyjnych położonych w Niemczech każdego roku 
wytwarza się - przy użyciu najnowszych metod produkcji - około miliona kilometra przewodów (co 

wystarczyłoby do opasania Ziemi 77 razy). Ponad 300 wykwalifikowanych pracowników specjalizuje 

się w produkcji wysokiej jakości kabli standardowych i wytwarzanych na indywidualne zamówienie. 

Dzięki zastosowaniu najnowszych materiałów oraz współpracy z międzynarodowymi instytutami 

badawczymi jesteśmy pionierami innowacyjności w dziedzinach automatyki, technologii danych, 

technologii systemów automatyki budynkowej oraz energii odnawialnej. 

 

 

Helukabel w Polsce 
Firma rozpoczęła swoją działalność jako kilkuosobowe przedstawicielstwo niemieckiego koncernu 
w 2000 roku. Już w pierwszym roku swej działalności, jako pierwszy dostawca kabli w Polsce, 

Helukabel wprowadził na rynek dedykowane przewody do falowników. 

W kolejnych 5 latach, firma rozwijała sieć biur handlowych w kraju. Jednocześnie spółka zwiększała 

swój potencjał logistyczny, co doprowadziło do wybudowania nowoczesnego kompleksu magazynowo-

logistycznego w centralnej Polsce. 

Dzięki inwestycjom w rozwój zaawansowanej kadry technicznej i administracyjnej oraz dzięki 

wdrożeniu systemu zarządzania ERP, Helukabel stał się firmą gotową dostarczyć towar w ciągu 24h, 

przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi klientów. 
Następne lata przyniosły rozwój sieci partnerów handlowych, dzięki czemu produkty Helukabel są 

dostępne w większości hurtowni elektrotechnicznych w Polsce. 
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Przez kolejne lata, Helukabel Polska stara się utrzymać jak najwyższy poziom proponowanych 

produktów i usług, co zaowocowało otrzymaniem kolejnych certyfikatów zarządzania ISO 9001-2005, 

ISO 9001-2008, ISO 9001-2015. Samo przedsiębiorstwo zostało wyróżnione nagrodami Geparda 

Biznesu (2008), Diamenty Forbesa (2010, 2016 oraz 2018), a jako pracodawca został wyróżniony 

tytułami Rozważna Firma (2008), Przejrzysta Firma (2009). 

Obecnie Helukabel Polska zatrudnia około 100 osób, pozostawiając przy tym charakter otwarty 

i innowacyjny w rodzinnej atmosferze. Ponadto, firma jest także zaangażowana w działalność 

charytatywną. Helukabel Polska jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki. 

 
Wizja i wartości organizacji 
Helukabel jest zorientowany na satysfakcję i zaufanie klienta. Dlatego, spółka dba o odpowiednie 

zarządzanie przedsiębiorstwem (potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015). Ponadto, koncern 
przykłada wielką wagę do utrzymania wysokiej jakości produktów, jak i samej produkcji. W dobie 

wielkiej troski o środowisko, Helukabel pamięta także o środowisku, z tego powodu część fabryk jest 

zasilana z ekologicznie otrzymywanej energii.  

 

Nasza misja 
Naszą misją jest dostarczanie Klientom wyrobów i usług elektrotechnicznych najwyższej jakości, 

zgodnych z ich wymaganiami w oparciu o najlepsze technologie. Helukabel poprzez akwizycje 

i zwiększanie portfolio stara się poszerzyć możliwości kompleksowej obsługi naszych odbiorców. 

Dzięki pasji zespołu i skupieniu na potrzebach klientów oraz w wyniku ciągłego doskonalenia procesu 
przygotowania produktu a także jego dystrybucji, Helukabel stał się jednym z najszybszych dostawców 

kabli w Polsce. 

 

Nasz zespół 
Zespół doświadczonych inżynierów i specjalistów stanowi podstawę szybkiej i fachowej obsługi 

klientów. Wszystkich nas łączy pasja, obowiązkowość i chęć uczestnictwa w rozwijających projektach. 

 

Szeroka oferta kabli i przewodów pokrywa m.in:  

Kable i przewody: 

· Przewody sterownicze 

· Przewody do serwonapędy 

· Przewody do przesyłu danych 

· Przewody do sieci BUS, światłowody 

· Przewody odporne na działanie wysokich 
temperatur 

· Przewody odporne na działanie wody 

 

· Przewody do dźwignic, suwnic i wind 

· Przewody TITANEX i TITANEX PREMIUM 

· Kable muzyczne 

· Kable energetyczne 

· Kable bezpieczeństwa 

· Kable średniego napięcia 
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Osprzęt kablowy: 

· Dławiki kablowe 

· Złącza wielopinowe HELUTEC 

· Prowadnice kablowe 

 

· Systemy ochrony przewodów i kabli 

· Materiały izolacyjne i rury termokurczliwe 

 

Do nowości z zakresu oferty osprzętu należą narzędzia do obróbki przewodów i kabli HELUTOOL, 

nowe kable do przemysłu dźwigowego i windowego, oraz udoskonalone przewody TITANEX. 

 

   
 

Przewody dźwigniowe. 

Przewody płaskie PVC stosowane są głównie w systemach przenośników taśmowych, windach 

oraz dźwigach. Charakteryzują się bardzo małym promieniem gięcia oraz dużą elastycznością. 

Są wyjątkowo odporne na oleje i chemikalia. 
 

Przewody do zwijaków kablowych, używane są w aplikacjach, gdzie występują wysokie 

naprężenia mechaniczne. Dedykowane są do urządzeń budowlanych oraz systemów 

dźwigowych, wszędzie tam gdzie niezbędne jest wielokrotne skręcanie i rozwijanie 

z równoczesnym naciskiem. Stosowane są w prowadnikach łańcuchowych. 

 

Uzupełnieniem oferty kabli dla branży dźwignic, suwnic oraz zwijaków kablowych jest osprzęt 

kablowy. Dedykowane dławiki oraz nakrętki trwale i stabilnie łączą przewody z obudową, 
charakteryzują się wysokim stopniem szczelności. Są łatwe w montażu. 
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Naszym klientom oferujemy rozwiązania, dostosowane są do wymagań nowych norm 

i standardów. Dedykowane przewody charakteryzują się:  

· bardzo małym promieniem gięcia  

· dużą elastycznością i odpornością mechaniczną  

· wyjątkową odpornością na oleje i chemikalia  

· odpornością na warunki atmosferyczne. 
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PVC Płaski –5 do +70 –40 do +80 10 x 10 x 300/500 ● 
   

H05VVH6-F PVC Flach –15 do +70 –15 do +70 25 x 25 x 300/500 ● 
   

NEO-PŁASKI –30 do +80 –40 do +80 10 x 10 x 300/500 ● 
  

● 
PVC-PŁASKI-CY –5 do +70 –40 do +80 15 x 15 x 300/500 ● ● 

  
NEO-PŁASKI-C –30 do +80 –40 do +80 15 x 15 x 300/500 ● 

  
● 

Fli-2YS(ST)(C)TH –15 do +60 –15 do +60 150 mm 150 mm 700 ● ● 
  

TRAGO-Lift-2S –15 do +70 –40 do +70 20 x 20 x 300/500 ● 
 

● ● 
TROMMPUR –40 do +80 –40 do +80 10 x 10 x 300/500 ● 

 
● ● 

NSHTÖU –35 do +70 –40 do +70 7,5 x 7,5 x 0,6/1k 
  

● ● 
KU-REEL –30 do +80 –40 do +80 12 x 12 x 0,6/1k ● ● ● 
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Narzędzia Helutool 
Nożyce Helutool HSK 1, do 

przewodów linkowych 

z miedzi lub aluminium 

w zakresie cięcia do 50 mm2, 

to wysokiej klasy nożyce 

o precyzyjnym cięciu oraz 

ergonomicznej budowie 

z ostrzem ze specjalnej 
nierdzewnej stali zgodnej 

z EN10020. Specjalny dodatkowy profil ostrza w kształcie koła pozwala na cięcie kabli nawet 

o przekroju 50 mm2. Sprytnie zaprojektowane rączki mieszczą w sobie także zaciskarkę do małych 

końcówek. W zestawie specjalna kabura do bezpiecznego przechowywania nożyc.  

 

 

 
 

Samoregulujący ściągacz izolacji Multistrip 10, dedykowany do jedno i wielożyłowych przewodów 

wykonanych z PVC, gumy. Z regulowaną długością ściągania do 18 mm. Trwałe zaciski metalowe. 

Ergonomiczna dwuczęściowa rękojeść pozwala na łatwe i sprawne ściąganie izolacji bez większego 

wysiłku jedną ręką. 
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Nowoczesne szczypce śrubowe Helutool SZ są zaprojektowane tak, że można je zastosować do 

wszystkich wkrętów samogwintujących lub metrycznych M2 do M6. Szczypce mają opatentowaną 
dwuczęściową budowę, w której skład wchodzą wykonane z hartowanej stali cęgi o końcówkach 

pozwalających na manipulowanie nawet wbudowanymi, zanieczyszczonymi lub skorodowanymi 

śrubami. 

 
Kable do wody 
Helukabel oferuje w swoim porfolio kable do rozwiązań wodnych, m.in. do pomp głębinowych lub 

zasilania oświetlenia podwodnego i pływających przewodników. 

Głównymi kablami do tych zastosowań są: 

· Clean Cable 

· TITANEX PREMIUM 

· TAUCHFLEX 

· KOMPOFLEX. 
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Szczegółowe cechy CLEAN CABLE: 

· Odpowiedni do pracy w wodzie pitnej 

· Utrzymuje kolor, nie wpływa na zapach 
ani smak wody 

· Nie katalizuje wzrostu drobnoustrojów 

· Brak przenikania substancji 
niebezpiecznych 

 

· Do użytku w wodzie do głębokości 600 m 

· Praca w wodzie pitnej lub „brudnej” 

· Dopuszczenie i atest PZH 

· Praca w dużym zakresie temp.: -40 do 
+90 st. C 

· Certyfikacja PZH, ACS, KTW, WRAS. 

Przewody TITANEX® i TITANEX® PREMIUM 

Przewody te mogą być stosowane w warunkach przemysłowych (olejoodporność) oraz wszędzie tam 

gdzie wymagana jest odporność na działanie wody. W przypadku przewodów TITANEX® PREMIUM 

możliwość ciągłego zanurzenia w wodzie do głębokości 10 m. Ostatni udoskonalenia tego produktu 

pozwalają im pracować stale w temperaturach dochodzących do 90 st. C.  
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Szanowni Państwo, 
 
Od kilkunastu lat działamy na polskim rynku jako przedstawicielstwo jednego z największych 

producentów aparatury kontrolno-pomiarowej, firmy JUMO GmbH & Co. KG. W tym czasie 

konsekwentnie zdobywaliśmy doświadczenie i wiedzę, które pozwalają nam na sprostanie 

oczekiwaniom i potrzebom klientów na najwyższym poziomie. 

Szeroka oferta produktowa, wykwalifikowany zespół specjalistów i zaplecze serwisowo-techniczne, 

a także doświadczenia naszych kolegów z przedstawicielstw rozlokowanych na całym świecie, 

umożliwiają nam sprawne i kompetentne rozwiązywanie wszelkich zagadnień technicznych. 

Wśród oferowanych przez nas urządzeń znajdziecie Państwo m.in.: 

- czujniki i przetworniki temperatury z wyjściem analogowym lub bezprzewodową transmisją radiową 

- przepływomierze elektromagnetyczne 

- manometry i przetworniki ciśnienia oraz różnicy ciśnień, separatory, hydrostatyczne sondy poziomu 

- termostaty, termometry tarczowe, wskaźniki kontaktowe 

- układy do pomiaru pH, redox, chloru, ozonu, konduktywności w cieczach 

- optyczne urządzenia do pomiaru mętności i tlenu rozpuszczonego w wodzie 

- system JUMO digiLine do cyfrowego zarządzana czujnikami pomiarowymi 

- elektroniczne regulatory PID, ograniczniki (STB) i wskaźniki 

- tyrystorowe sterowniki mocy z komunikacją cyfrową 

- rejestratory ekranowe z funkcjami nadzoru i sterowania 

- multifunkcyjny system JUMO mTRON T z modułami Plug-and-Play 

 

Na kolejnych stronach przybliżymy Państwu niektóre z naszych urządzeń i rozwiązań technicznych. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na www.jumo.pl 
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JUMO digiLine – cyfrowe zarządzanie czujnikami pomiarowymi 
(Digital Sensor Management) 

 

Część systemu JUMO digiLine stanowią współpracujące z protokołem komunikacyjnym 
bus, cyfrowe czujniki wyposażone w pamięć wewnętrzną dedykowane do pomiarów 
analitycznych. W rezultacie, pozwala to w prosty sposób podłączyć się do 
wielokanałowego urządzenia pomiarowego JUMO AQUIS touch. 

 

W przypadku wielkości pomiarowych takich jak wartość pH, Redox i temperatura, system digiLine 

w połączeniu ze standardowymi elektrodami pomiarowymi lub termometrem kompensacyjnym tworzy 

kompletny punkt pomiarowy 1. W zależności od wykonania elektrody, przetwornik cyfrowy może być 

montowany do przyłącza elektrycznego typu N lub VarioPin. Z kolei podłączenie zasilania i interfejsu 
RS485 do przetwornika odbywa się poprzez pięciopolową wtyczkę M12 (IP66). W wersji 8-polowej 

przeznaczonej dla systemów analogowych, do dyspozycji mamy również analogowy sygnał wyjściowy 

oraz wejście binarne. W celu konfiguracji, JUMO digiLine podłączany jest do komputera PC przez 

interfejs USB – RS485 2. Dzięki systemowi cyfrowego zarządzania czujnikami (DSM), układ 

elektroniczny zastosowanych elektrod zostaje odpowiednio przyporządkowany, a w razie konieczności 

dodatkowo nadany zostaje numer identyfikacyjny. Połączenie sytemu digiLine i JUMO AQUIS touch 5 

odbywa się przy użyciu różnego rodzaju kabli przyłączeniowych oraz rozgałęźników typu Y 3. W 

zależności od ilości i rodzaju przetworników, mogą być one zasilane bezpośrednio z JUMO AQUIS 
touch lub z zasilania zewnętrznego podłączonego do huba. 

Do wielokanałowego urządzenia pomiarowego JUMO AQUIS touch, przez interfejs szeregowy 

podpiętych może być do 6 czujników digiLine. W razie potrzeby podłączenia większej ilości sensorów, 

jak np. w przypadku kompleksowego procesu czyszczenia CIP, istnieje możliwość zastosowania 

naszego systemu automatyzacji JUMO mTRON T. 

Dla każdego z sensorów w JUMO AQUIS touch definiowany jest odpowiedni kanał (wartość pH, Redox 

lub temperatura). Pojawienie się sensora w obrębie systemu bus, wywołuje automatyczne 

przyporządkowanie mu kanału (linkowanie). W razie konieczności, przed tzw. linkowaniem zdefiniować 

można numer identyfikacyjny punktu pomiarowego. W tym przypadku, powiązanie zaistnieje jednak 
tylko wtedy, gdy nadany numer identyfikacyjny jest zgodny z numerem indentyfikacyjnym czujnika. 

Dalsza konfiguracja jak i ewentualna kalibracja czujnika odbywa się już poprzez jednostkę JUMO 

AQUIS touch. Dane kalibracyjne zapisywane i przechowywane są w czujniku, w tzw. dzienniku 

kalibracji. Podsumowując, system DSM oferuje możliwość kalibracji czujników na miejscu 

w laboratorium.  

Elektrody kombinowane są to elementy pomiarowe podlegające naturalnemu zużyciu, a co za tym 

idzie muszą być okresowo wymieniane. Ważną cechą systemu JUMO digiLine jest to, że w przypadku 
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konieczności wymiany elektrody wymieniana jest sama elektroda, a nie elektroda ze zintegrowanym 

przetwornikiem – w systemie JUMO elektroda i przetwornik stanowią dwa osobne elementy układu.  

Wymiana elektrody/sensora na inny, takiego samego typu skutkuje automatycznym przypisaniem mu 

dotychczasowej funkcjonalności. Przy każdorazowym podłączeniu czujnika do oprogramowania DSM 

2, jego dane,również kalibracyjne, zapisywane są w bazie danych. Informacje takie jak dziennik 

kalibracji, historia konfiguracji lub czas pracy dotyczące wszystkich dotychczas podłączanych 

czujników dostępne są do wglądu w DSM. 
Co więcej, aktualnie obok sensorów pH, Redox lub temperatury do systemu JUMO digiLine można 

podłączać również cyfrowe czujniki do pomiaru rozpuszczonego tlenu (O-DO) lub mętności (NTU). 

Nowością w port folio czujników dedykowanych dla systemu JUMO digiLine są sensory do pomiaru 

wolnego chloru, ozonu, nadtlenku wodoru i PAA. W kolejnym etapie dołączy do nich pomiar 

przewodności (konduktometryczny i indukcyjny). 

 

 

 



 
JUMO Sp. z o.o.  
  
ul. Bierutowska 57-59        tel. 71 339 32 79       e-mail:info.pl@jumo.net 
51-317 Wrocław                fax.71 339 32 80        www.jumo.pl 
 
 

str. 4 JUMO, Materiały o Firmie 
JUMO XXIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
JUMO Sp. z o.o.  
  
ul. Bierutowska 57-59        tel. 71 339 32 79       e-mail:info.pl@jumo.net 
51-317 Wrocław                fax.71 339 32 80        www.jumo.pl 
 
 

JUMO,  Materiały o Firmie str. 5 
 XXIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019  JUMO 
 

 

 

 

 

 



 
JUMO Sp. z o.o.  
  
ul. Bierutowska 57-59        tel. 71 339 32 79       e-mail:info.pl@jumo.net 
51-317 Wrocław                fax.71 339 32 80        www.jumo.pl 
 
 

str. 6 JUMO, Materiały o Firmie 
JUMO XXIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019 
 

REJESTRATOR EKRANOWY LOGOSCREEN 600 
Rejestrator ekranowy JUMO LOGOSCREEN 600 łączy w sobie nasze wieloletnie 
doświadczenie w dziedzinie rejestracji danych pomiarowych z nowatorską koncepcją 
sterowania i wizualizacji. Dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu opartego na ikonach 
graficznych, w większości przypadków zaledwie trzy „gesty dotykowe” pozwalają wyświetlić 
żądane dane procesowe. 
 
Rejestrator dostępny jest w różnych wersjach sprzętowych co gwarantuje jego przystosowanie do 

większości aplikacji wymagających rejestracji danych pomiarowych. Wersja podstawowa, bez 
sprzętowych wejść analogowych, wyposażona jest w funkcję Modbus Master umożliwiającą odpytywanie 

urządzeń zewnętrznych pracujących w sieci Modbus o 24 wartości sygnałów analogowych i 24 sygnałów 

logicznych (cyfrowych). Najwyższe modele wyposażane są w trzy lub sześć uniwersalnych wejść 

analogowych, dwa wyjścia analogowe, 12 wejść cyfrowych oraz 12 indywidualnie przełączanych 

cyfrowych wejść/wyjść. Kompaktowa konstrukcja o głębokości zabudowy 119 mm (wraz z wtyczką 

przyłączeniową) umożliwia jego montaż również w szafkach sterowniczych o małej głębokości.  

Sygnały pomiarowe zapisywane w pamięci wewnętrznej w konfigurowalnym czasie cyklu od 125 

milisekund do 32 000 sekund. Odczyt danych może być realizowany przy użyciu  dysku flash USB lub 
poprzez interfejs Ethernet. 

Rejestrowane dane procesowe mogą 

być wizualizowane w różnej formie 

graficznej takiej jak wykres przebiegu 

(pionowy lub poziomy postęp 

rejestracji), wykres słupkowy, wartości 

numeryczne lub diagram stanu 

sygnałów cyfrowych. 
Dodatkowo, poza standardowymi 

maskami wizualizacyjnymi, użytkownik 

ma możliwość stworzenia do sześciu 

niezależnych, indywidualnych okien 

procesowych, składających się ze 100 

obiektów na każde z okien. Tworzenie obrazów procesowych odbywa się za pośrednictwem programu 

setup służącego do konfiguracji wszystkich niezbędnych parametrów urządzenia z poziomu PC. 

Elastyczny system rejestracji danych zapewnia bezpieczeństwo zapisu i składowania najważniejszych 

danych procesowych oraz późniejszego ich odtwarzania. Znane i sprawdzone z innych urządzeń programy 
PCC oraz PCA3000 umożliwiają sprawną ewaluację danych, ich zapis i archiwizację na komputerze PC. 

Praktyczny i intuicyjny program setup pozwala na szybkie i niezawodne skonfigurowanie tego 

kompaktowego rejestratora do szybkiego uruchomienia i dalszej eksploatacji. 
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Zintegrowany Web Server, przy połączeniu z siecią Ethernet pozwala na zdalny dostęp i wizualizację 

danych poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkową opcję stanowi również możliwość komunikacji 

z rejestratorem LOGOSCREEN 600 poprzez aplikację JUMODevice. 
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JUMO mTRON T – system do pomiarów, regulacji i automatyzacji 
 

System JUMO mTRON T został oficjalnie wprowadzony do sprzedaży w 2012 roku. Od tamtej pory 

podlega konsekwentnemu rozwojowi i ulepszeniom technologicznym. System ten łączy w sobie 

indywidualne podejście firmy JUMO do prostej i szybkiej konfiguracji urządzenia ze standardowymi 

cechami sterownika dowolnie programowalnego PLC oferowanego przez innych producentów na rynku 

światowym. 

W celu zaprogramowania standardowego sterownika PLC producentów takich jak np. Siemens, Alan 

Bradley, Mitsubishi konieczne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy programistycznej i potrzeba wielu 
roboczo-godzin w celu skonfigurowania urządzenia pod daną aplikację procesową.    

Idea konfiguracji systemu JUMO mTRON T jest inna, ponieważ JUMO postanowiło stworzyć urządzenie, 

które może zostać skonfigurowane w prosty sposób również przez użytkownika nieposiadającego 

głębokiej wiedzy programistycznej. Należy rozróżnić dwie funkcjonalności systemu.  

Pierwsza z nich łączy w sobie standardowe funkcje wielokanałowych regulatorów procesowych 

z funkcjami rejestratorów elektronicznych. Dzięki prostemu programowi konfiguracyjnemu Setup 

użytkownik jest w stanie w szybki sposób skonfigurować rodzaj wejść, działanie wyjść czy regulator PID. 

Należy przy tym zaznaczyć, że cała konfiguracja odbywa się bez konieczności wchodzenia w język 

programowania sterownika PLC taki jak język drabinkowy czy bloczkowy.  
Co więcej, duży nacisk położono na prosty schemat serwisowania systemu. Wszystkie moduły systemu 

mTRON T - poza jednostką centralą CPU i panelem HMI mają możliwość wymiany lub zmiany konfiguracji 

sprzętowej w trakcie pracy bez konieczności rozłączania modułów z szyny montażowej. Modułu 

wyciągane są od zewnątrz z kasety montażowej. Wymiana modułu na nowy niezaprogramowany skutkuje 

wgraniem do niego funkcjonalności wymienionego modułu co zapewnia pamięć jednostki centralnej CPU. 

Dodatkową zaletą podczas serwisowania czy uruchamiania systemu są złącza elektryczne typu Push-In, 

które redukują czas potrzebny na instalację o 50% w porównaniu ze standardowo stosowanymi złączami 

śrubowymi. 
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Ponadto, panel dotykowy HMI może być dostarczony jako gotowe urządzenie do prowadzenia 

rejestracji sygnałów analogowych i binarnych podłączonych bezpośrednio do wejść systemu JUMO 

mTRON T. Firma JUMO postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie elektronicznych 

rejestratorów i przenieść ich pełną funkcjonalność do systemu mTRON T. Rezultatem jest gotowe 

rozwiązanie, które nie wymaga żmudnego procesu programowania funkcji rejestracyjnych na 

standardowych typach panelów operatorskich oferowanych przez innych producentów. 

najpowszechniejsze urządzenia rejestracyjne dają możliwość rejestracji przeważnie do 18 wejść 
analogowych. Dzięki wykorzystaniu systemu JUMO mTRON T istnieje możliwość prowadzenia 

rejestracji do 54 sygnałów analogowych fizycznie podłączonych pod moduły wejściowe.  

Cechą wyróżniającą systemu mTRON T jest także funkcja Modbus Master, która umożliwia 

odpytywanie innych urządzeń podrzędnych pracujących w sieci RS 485 z protokołem Modbus. 

Praktycznym rezultatem tej funkcji jest możliwość wprowadzenia do systemu JUMO mTRON T danych 

podłączonych bezpośrednio do innych urządzeń np. wskaźników czy regulatorów, bez konieczności 

fizycznego przekazywania np. sygnałem prądowym 4…20mA do sprzętowych wejść analogowych.  

Na uwagę zasługuje również zastosowanie sprzętowych modułów regulacji PID, gdy u innych 
producentów regulacja prowadzona jest przez procesor jednostki centralnej. Moduły regulatorów 

systemu mTRON T pracują w sposób autonomiczny, niezależny od jednostki centralnej. Oznacza to, że 

cały algorytm regulacji prowadzony jest bezpośrednio w module, a nie w jednostce centralnej CPU. Co 

więcej w przypadku uszkodzenia jednostki centralnej moduły regulatorów w dalszym ciągu prowadzą 

regulację co skutkuje zachowaniem ciągłości procesu.  

Jako światowy producent czujników temperatury, JUMO kładzie duży nacisk na dokładność 

pomiarową. 

Z tego też powodu cechą szczególną modułów wejściowych systemu mTRON T jest umiejscowienie 
zabudowanego kompensacyjnego czujnika temperatury indywidualnie dla każdego wejścia 

pomiarowego. Ma to szczególnie ważne znaczenie w przypadku pomiarów temperatury 

z zastosowaniem termopar gdzie istotną rolę odgrywa kompensacja temperatury otoczenia. Inni 

producenci przeważnie kładą mniejszy nacisk na ten parametr i jeden moduł wejść analogowych 

posiada jeden czujnik do kompensacji temperatury otoczenia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że 

rozkład temperatury w szafie sterowniczej może się różnić co w systemie JUMO mTRON T jest 

niwelowane przez indywidualną kompensację dla każdego wejścia z osobna. 

Wyróżnikiem systemu mTRON T niewątpliwie jest również jego certyfikowana zgodność z normą 

lotniczą AMS2750. Oznacza to, że system może być wykorzystywany do regulacji oraz rejestracji 
w piecach przemysłowych służących do produkcji komponentów stosowanych w lotnictwie. 

Wspomnianą wcześniej drugą funkcjonalność naszego systemu mTRON T stanowi jego nieograniczona 

funkcjonalność jako sterownika PLC. Firma JUMO w porozumieniu z firmą 3S zdecydowała się na 

wykorzystanie środowiska programistycznego CoDeSyS. Jest to środowisko  powszechnie stosowane 

także u innych producentów sterowników. Zaletą tego rozwiązania jest szeroka świadomość 

programistyczna w środowisku programistów i automatyków. Użytkownik pracujący w przeszłości na 
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systemie innego producenta może w łatwy i szybki sposób zaadoptować swoją wiedzę do tworzenia 

aplikacji programistycznych w systemie mTRON T. 

Reasumując, system JUMO mTRON T stanowi brakujące ogniwo pomiędzy regulatorami 

i rejestratorami procesowymi, a sterownikami swobodnie programowalnymi PLC; a swoim 

innowacyjnym podejściem do idei łatwej i szybkiej konfiguracji nie ma konkurentów na runku 

światowym. 
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            Historia firmy Limatherm Sensor sięga roku 1969 i założenia w Limanowej 
zamiejscowego oddziału Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych. Późniejsze 
przekształcenia doprowadziły do oddzielenia się od macierzystej firmy (KFAP – Kraków) 
i przez szereg lat wyroby produkowane w Limanowej były sygnowane marką Podhalańskiej 
Fabryki Aparatury Pomiarowej Limatherm. Szczycimy się więc ponad 50-cio letnią tradycją 
dostarczania na rynek rozwiązań i produktów spełniających indywidualne potrzeby naszych 
Klientów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dostosowując się do potrzeb aktualnych oraz przyszłych Klientów uzyskujemy wszelkie 
niezbędne atesty, spełniając jednocześnie zalecenia norm krajowych i międzynarodowych.  

 
W programie produkcji posiadamy czujniki do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem 
zgodne z dyrektywami ATEX. Czujniki opuszczające naszą firmę stanowią wizytówkę 
wysokiej jakości i sprawności produkcji, gdyż wszystkie standardowe czujniki wykonujemy 
do 3 dni roboczych. Nad jej właściwym przebiegiem czuwa Akredytowane Laboratorium 
Pomiarowe wyposażone w wysokiej klasy sprzęt do wzorcowania i kalibracji renomowanych 
firm.  
 
 Laboratorium posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w zakresie pomiarów 
temperatury, przez co świadczy usługi najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN ISO/IEC 17025 i dokumentów odniesienia. Potwierdzeniem wysokiego poziomu 
świadczonych usług jest posiadanie Certyfikatu Akredytowanego Laboratorium 
Wzorcującego nr AP 108, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza 
porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw 
wzorcowania.  
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Laboratorium po raz kolejny w trakcie oceny PCA potwierdziło kompetencje świadczonych 
usług oraz spełnienie wymagań systemowych i technicznych w zakresie wzorcowania: 
czujników termometrów rezystancyjnych, elektrycznych, wskazówkowych, 
termoelektrycznych, przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników 
i symulatorów temperatury oraz kalibratorów temperatury. Przyrządy metrologiczne 
wykorzystywane w procesie wzorcowania posiadają odniesienie do państwowych 
i międzynarodowych wzorców jednostek miar (GUM, PTB, NVLAP). 
 
 

 

 

 
 

  
 

   

W Laboratorium zoptymalizowano proces wzorcowania aparatury pomiarowej przez 
automatyzację stanowisk pomiarowych, gdzie w efekcie podniesiono jakość wykonywanych 
usług wzorcowania oraz skrócono czas ich realizacji. Dzięki autorskim rozwiązaniom 
oprogramowania stanowisk pomiarowych, możemy dostosować się do wymagań i potrzeb 
Klienta. 
Podstawowym zadaniem Laboratorium Pomiarowego jest świadczenie usług pomiarowych na 
najwyższym poziomie technicznym i wykonawczym oraz w pełnej zgodzie z wymaganiami 
Klienta. Jakość wykonywanych usług oznacza dla nas dążenie do osiągania najwyższego 
stopnia zadowolenia Klienta oraz zapewnienia przyszłości Laboratorium Pomiarów 
Temperatury. W celu doskonalenia stosowanych metod wzorcowania nawiązana została 
współpraca z innymi laboratoriami w tym z podmiotami naukowo-badawczymi. 

Laboratorium rozszerzyło zakres pomiarowy o wzorcowanie wyjazdowe w siedzibie Klienta 
i wzorcowanie do 1500 °C dla wszystkich poddziedzin temperatury i elektrycznych 
wielkości fizycznych będących w zakresie Laboratorium. Po przeprowadzonych badaniach 
biegłości zmniejszono niepewność pomiaru co stawia nasze Laboratorium w czołówce na 
rynku polskim pod względem szerokiego zakresu i dokładności pomiarowej. Zakup wysokiej 
klasy multimetrów cyfrowych i kalibratorów wielofunkcyjnych wielkości elektrycznych 
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pozwoliło na wzorcowanie: mierników cyfrowych, cęgowych, tablicowych, mierników mocy, 
kalibratorów, symulatorów oraz kalibrator do testerów instalacji elektrycznych zapewniając 
kompletne rozwiązanie dla sprawdzania testerów izolacji, testerów RCD, testerów pętli 
prądowych, testerów urządzeń przenośnych (PAT). 

W siedzibie spółki prowadzone są prace badawcze Zespołu ds. Innowacji i Rozwoju. Brak 
informacji rynkowych – w szczególności od producentów czujników temperatury – 
o stabilności rezystorów poddawanych oddziaływaniu wysokich temperatur, skłonił firmę 
Limatherm Sensor do zainicjowania badań wysokotemperaturowych parametrów stabilności 
metrologicznej rezystorów termometrycznych. Proces badawczy trwa nadal; prowadzone są 
również badania stabilności charakterystyk po wygrzewaniu czujników termoelektrycznych/ 
płaszczowych. Dzięki prowadzonym badaniom nasi Klienci będą mogli otrzymać aparaturę 
pomiarową najwyższej jakości, a przede wszystkim potwierdzonej stabilności co pozwoli na 
jej bezpieczne użytkowanie. 
 

Aparatura wykorzystywana podczas wzorcowania  
· termostaty kalibracyjne; zakres (-30 ÷ 250) °C,  
· piece rurowe; zakres temperatur (200 ÷ 1500) °C, 
· kalibratory temperatury zakres temperatur (-30 ÷ 1000) °C, 
· komórka punktu potrójnego wody 0 °C, 
· praska ciśnieniowa; zakres (0 ÷ 700) bar. 

 

Mierniki cyfrowe i kalibratory wielofunkcyjne  
Wielkości mierzone: 

· pomiar i generowanie prądu, 
· pomiar i generowanie napięcia, 
· pomiar i generowanie niskich napięć, 
· pomiar i symulacja rezystancji, 
· pomiar i symulacja RTD-temp, °C, 
· pomiar i symulacja termoelementu typ J, K, N, B, R, S, T 

 

Wzorce pomiarowe posiadające spójność z państwowym i 
międzynarodowym wzorcem jednostki miary  

· platynowe czujniki termometru rezystancyjnego  
SPRT Pt25, 

· platynowe czujniki termometru rezystancyjnego PRT, 
· termoelementy Pt-10 % Rh/Pt (typ S), 
· termoelementy Pt-30 % Rh/Pt-6 % Rh (typ B), 
· oporniki wzorcowe Pt25, Pt100, 
· multimetry cyfrowe, 
· kalibratory wielofunkcyjne.  

 

Dodatkowe usługi  
· wyżarzanie termoelementu przed wzorcowaniem, 
· wzorcowanie wtórne po naprawie czujników, modernizacji i okresowej kalibracji 

urządzeń, 
· wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z wystawieniem świadectwa 

stwierdzającego zgodność parametrów metrologicznych urządzenia w odniesieniu do 
wzorca państwowego, 

· innych przyrządów w ramach uzgodnień. 
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Specyfiką działania spółki jest przede wszystkim produkcja oraz sprzedaż aparatury 
kontrolno-pomiarowej w zakresie pomiarów temperatury, ciśnienia i wilgotności. 
Podstawowe grupy urządzeń stanowią: 
  

· Czujniki temperatury: rezystancyjne, termoelektryczne,  
i termistorowe,  

· Termometry lokalne: bimetaliczne i gazowe, 
· Przetworniki temperatury: analogowe i cyfrowe, 
· Pirometry: stacjonarne i przenośne, 
· Wskaźniki, regulatory: analogowe i mikroprocesorowe, 
· Przenośne mierniki temperatury, 
· Rejestratory (zapis papierowy lub w postaci elektronicznej), 
· Manometry, przetworniki ciśnienia oraz różnicy ciśnień, 
· Wskaźniki i przetworniki wilgotności, 
· Przetworniki prędkości powietrza, 
· Półprzewodnikowe przekaźniki tyrystorowe, sterowniki mocy 
· Piece i wanny kalibracyjne, kalibratory, 
· Grzałki. 

 
Limatherm Sensor jest producentem wszelkich typów czujników 

temperatury: od prostych czujników przewodowych, głowicowych, poprzez wykonania 
płaszczowe-rezystancyjne, termoelektryczne i termistorowe.  

 
Produkcja czujników realizowana jest w całości i na miejscu. Takie kompleksowe 
rozwiązanie pozwala firmie kontrolować jakość produktu, a także czyni ją elastyczną 
w dostosowaniu produktu do potrzeb klienta (szeroki wybór, co do średnic, długości, 
przyłączy procesowych czy typów obudów oraz szybkich terminów realizacji np. 
w przypadku awarii). 
 
Czujniki temperatury to jeden z pierwszych wyrobów wykonywanych w limanowskim 
zakładzie. Obecna kadra techniczna dysponująca kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 
doskonale wyczuwa potrzeby Klientów, proponując każdemu z nich rozwiązanie dopasowane 
do stawianych wymagań. Wysokie ciśnienie, agresywne media, strefy zagrożone wybuchem – 
każdy z tych parametrów nie wyklucza stosowania czujników, lecz wyznacza specyficzne 
cechy budowy urządzenia. 
 

W celu przekształcenia sygnałów temperaturowych 
na sygnały analogowe (prądowe jak i napięciowe) 
oferujemy przetworniki współpracujące ze wszystkimi 
typami czujników. Różnorodność wersji konstrukcyjnych 
pozwala na ich montaż zarówno w głowicy 
przyłączeniowej, jak też na standardowych szynach 
pomiarowych. Swoboda wyboru dotyczy również 
możliwości stosowania przetworników w obwodach 
iskrobezpiecznych (również przetworniki zgodne 
z normami ATEX), czy też  
z różnymi protokołami komunikacyjnymi (Hart, Profibus). 
Produkujemy również czujniki z lokalnym wyświetlaczem 
LCD lub LED. Oferta obejmuje również przewody 
kompensacyjne (różne przekroje żył, izolacje, 
zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe jak też 
i zapobiegające mechanicznym uszkodzeniom). 
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Kolejną grupą urządzeń wartą szczególnej uwagi są pirometry.  
W mnogości stacjonarnych jak i przenośnych pirometrów możemy wybierać typ 
dedykowany dla konkretnej aplikacji. Wśród charakterystycznych cech 
przedmiotowych urządzeń (niektóre z nich przypisane są wersjom 
stacjonarnym, inne zaś przenośnym) wyróżnić możemy: 

 
· możliwość ustawienia wartości alarmowych (sygnał dźwiękowy) 
· możliwość konfiguracji 
· możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego  

(termopara K)  
· możliwość stosowania w bardzo ciężkich warunkach  

(np. duże zapylenie, wysoka temperatura otoczenia itp.) 
· wyjścia analogowe, napięciowe, termoparowe 
· interfejs USB wraz z oprogramowaniem, MODBUS 
· celownik laserowy (punktowy lub dwupunktowy) 
· różne rodzaje optyki 
· różne stopnie ochrony obudowy 
· możliwość rejestracji wyników pomiaru na karcie 

pamięci SD, w formacie txt, xls lub video (pirometr 
graficzny) 

 
Sporą grupę wyrobów stanowią regulatory temperatury i regulatory procesu serii N.  

Posiadają one szeroką gamę wejść pomiarowych, wyjścia przekaźnikowe i sterujące. Mogą 
sterować wyjściami wg wielu konfigurowalnych funkcji procesowych. Ich zaawansowany 
algorytm sterowania umożliwia detekcję uszkodzenia czujnika i układu regulacji. Seria N  
składa się z termostatów, wskaźników, regulatorów, termostatów i higrostatów (również do 
chłodnictwa): N321, N322, N323, N323RHT, wskaźniki: N320, 480i, N1500, N1500G, 
regulatory temperatury: N1040, N480D, N960, regulatory procesu, N1100, N1200, N2000, 
N2000S, N3000, regulator czasowy NT240). Urządzenia te cechują się ciekawym 
wzornictwem, szerokim asortymentem wymiarów, stabilną pracą, dużymi i czytelnymi 
wyświetlaczami  
z obudową antyrefleksyjną. Na szczególną uwagę zasługuje regulator  
LIM N1200 przeznaczony do regulacji wymagających procesów przemysłowych oraz 
regulator temperatury LIM N1040 i LIM N480D. 
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Firma Limatherm Sensor wprowadziła do oferty 
nowy udoskonalony rejestrator FIELD LOGGER USB 
LCD. Posiada on 8 wejść uniwersalnych  i 8 we/wy 
cyfrowych, które mogą sterować przekaźnikami wg 
określonych funkcji na kanałach wejściowych. Jego 
rozbudowana konfiguracja posiada 2 złącza USB, slot 
kart SD do 16 GB, pamięć wewnętrzna 512 kB, interfejs 
ETHERNET i RS-485 oraz dodatkowe zasilanie 24 
VDC. Ten rozbudowany rejestrator może pełnić funkcję 
multisterownika, wysyłać powiadomienia alarmowe  
e-mail, sterować procesem regulacji i rejestrować nawet 
do 1000 próbek/sec. 
 
 
 

 
Szeroką ofertę asortymentową 

wzbogacają manometry, które możemy 
podzielić na następujące grupy:  

· manometry z rurką Bourdona,  
· manometry membranowe,  
· manometry puszkowe.  

Różnorodność wykonania oraz 
charakterystyczne dla danej grupy 
parametry metrologiczne 
i technologiczne tj. średnica tarczy, 
przyłącza procesowe, materiał 

wykonania, zakres ciśnienia i klasa dokładności pozwalają nam na kompleksową dostawę 
i obsługą każdego sektora gdzie jest wymagany lokalny pomiar ciśnienia. Jeżeli warunki 
obiektowe tego wymagają nasze produkty mogą być wykonane w wersji Exi. 

 
 

 
 
 
W ofercie firmy znajdują się również przetworniki ciśnienia. Ich 

właściwy dobór uzależniony jest od szeregu zmiennych, m. in. od rodzaju 
mierzonego medium, żądanej klasy dokładności, zakresu ciśnienia itp. 
Precyzując te oraz inne dane dopasowujemy konkretny wyrób do 
stawianych wymagań. Przetworniki te produkowane są w oparciu o 
najnowsze technologie CVD oraz THIN FILM. Umożliwiają one 
długotrwały, 
bezproblemowy pomiar  
 
w wymagających i ciężkich warunkach procesowych oraz 
na wyeliminowanie błędu temperaturowego, który w tym 
przypadku jest niekumulowany w całym okresie pracy. 
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Warto również wspomnieć o wskaźnikach oraz przetwornikach wilgotności 
i temperatury. W naszej ofercie znajdują się zaawansowane technicznie urządzenia serii E+E 
do standardowych zastosowań jak i urządzenia przemysłowe w trym również do strefy 
zagrożenia Ex (EE300 Ex). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
Kolejną grupę oferowanych urządzeń 

stanowią kalibratory i piece kalibracyjne. 
Proponujemy kalibratory (symulacja oraz pomiar) 
wybranego typu sygnału (np. czujników 
rezystancyjnych), jak również urządzenia 
wielofunkcyjne (kalibracja temperatury, ciśnienia, 
sygnałów elektrycznych, częstotliwości). Zakres 
temperatur możliwych do osiągnięcia za 
pośrednictwem oferowanych pieców 
kalibracyjnych wynosi od -50 do 1100°C. Istnieje 
również możliwość wzbogacenia zestawu 

kalibracyjnego o dodatkowe oprogramowanie umożliwiające 
emitowanie świadectwa wzorcowania. Urządzenia te mogą być 
wyposażone w lokalny wyświetlacz, który naprzemiennie wskazuje 
wartości mierzone. 
 

W naszej ofercie są również elementy grzejne; dostarczamy je w dowolnej możliwej 
do wykonania konfiguracji (moc/napięcie). Konstrukcje grzałek rurkowych, patronowych, 
opaskowych, płaskich oraz coraz częściej stosowanych promienników podczerwieni zależne 
są od potrzeb klienta oraz aplikacji. 
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Nasza firma podejmuje się również realizacji dostaw według indywidualnych potrzeb. 
Nie katalogowe rozwiązania stanowią istotną część działalności naszej firmy, co wyróżnia nas 
na tle konkurencji.                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Firma Limatherm Sensor wprowadza nowości i udoskonala swoje produkty, by móc 
spełniać zmieniające się dynamicznie i rosnące wymagania Klientów. Jedną z takich 
innowacji są przetworniki i wskaźniki temperatury z interfejsem USB. 
 
 
 

TxUSB to seria wysokiej klasy przetworników 
temperatury na sygnał 4-20 mA lub 0-10 V. 
 
Konfiguracja przetwornika jest niezwykle prosta i intuicyjna.  
Odbywa się za pomocą standardowego przewodu micro USB, 
bez konieczności używania dedykowanego zestawu 
konfiguracyjnego. Do zmiany parametrów przetwornika służy 
bezpłatne oprogramowanie, które znajduje się na stronie 
www.limathermsensor.pl 
 
 
 

N1540 podłączamy do komputera PC 
z dedykowanym oprogramowaniem  za pomocą 
interfejsu USB, w ten sposób możemy skonfigurować 
jego wszystkie parametry, zapisać w plikach lub 
przenieść do innego wskaźnika bez konieczności 
ręcznego kopiowania. 
  
Wejścia: J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, -50 mV,  
0-5 VDC, 0-10 VDC, 0-20 mA i 4-20 mA. 

Czas próbkowania  50 pomiarów na sekundę. 
Dwa przekaźniki alarmowe: SPST 1,5 A / 240 VAC, Funkcja alarmu: LO, HI, differential, 
differential LO, differentia HI, sensor break, Interfejs USB do konfiguracji i monitoringu. 
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Większość urządzeń kontrolno-pomiarowych posiada interfejs komunikacyjny RS-
485. W celu archiwizacji i wizualizacji danych pomiarowych oferujemy oprogramowanie 
SCADA - Field Chart lub SuperView.  
Oprogramowania te umożliwiają rejestrację i wizualizację procesów na PC. Dane mogą być 
tabelaryzowane, eksportowane do PDF, Excel lub przedstawiane w formie wykresów. Do 
połączenia z PC służy konwerter RS-485/USB lub nowe bezprzewodowe moduły transmisji 
bezprzewodowej. 
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AirGate Modbus to bezprzewodowa bramka interfejsu RS-485 Modbus RTU 
pracująca w sieci bezprzewodowej 2,4 GHz w protokole IEE 802.15.4. Urządzenie 
wykorzystuje transmisję szyfrowaną kluczem 128 bitowym AES-CBS-128. Zasięg pracy 
bramki to ok. 1000 m. Urządzenie może pracować w czterech trybach pracy RS-Master, RS-
Slave, USB-Master, Multi-Master. 
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W trosce o kompleksową obsługę firma Limatherm Sensor wprowadziła do swojej 

oferty pełną gamę profesjonalnych multimetrów i mierników dla elektryków. Na szczególną 
uwagę zasługuje miernik cęgowy DT-362, multimetr DT-9929 lub zadajnik sygnałów 
procesowych  DT-925. Ofertę rozszerzają mierniki rezystancji uziemienia DT-5300, 
rezystancji izolacji DT-5505, impedancji pętli zwarcia DT-5301, tester wyłączników 
różnicowo-prądowych DT-9054 lub detektor przewodów z generatorem impulsów LA-1014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

W sprawie zastosowania wybranych elementów i szczegółowych informacji prosimy 
o kontakt na adres e-mail lub telefon. Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą zapraszamy 
do kierowania pytań. Państwa aktywność pozwoli nam dokładniej zidentyfikować potrzeby 
rynku, a przez to trafniej rozwiązywać wszelkie problemy eksploatacyjne każdego 
z Klientów. 
       
     

Czujniki temperatury info@limathermsensor.pl tel. (18) 330 10 05 

Manometry, przetworniki ciśnienia bulanda.m@limathermsensor.pl tel. (18) 330 10 20 

Regulatory, przekaźniki, mierniki 
przenośne, wskaźniki, termostaty, 

multimetry, rejestratory, transmisja 
bezprzewodowa 

watroba.a@limathermsensor.pl tel. (18) 330 10 22 

Pirometry, kalibratory chrustek.r@limathermsensor.pl tel. (18) 330 10 23 

Grzałki, przetworniki wilgotności i 
temperatury michura.p@limathermsensor.pl tel. (18) 330 10 24 

Laboratorium laboratorium@limathermsensor.pl tel. (18) 330 10 50 

 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony  internetowej www.limathermsensor.pl 
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Pepperl+Fuchs 2019 
Pepperl+Fuchs jest jednym z wiodących na świecie dostawców czujników przemysłowych i urządzeń automatyki 

procesowej. W porozumieniu z naszymi klientami, od ponad 70 lat rozwijamy i nadal będziemy rozwijać nowe 

urządzenia i rozwiązania, które pozwalają konfigurować aplikacje klientów w najlepszy możliwy sposób. 

Na temat przełomowego projektu Przemysł 4,0 (Przemysłowy Internet Urządzeń) opracowujemy innowacyjne 

technologie, które utorują drogę do sieci cyfrowej komunikacji dla produkcji i transmisji danych na wszystkich 

poziomach komunikacji - nawet poza granicami firm. 

Interfejsy procesowe: bezpieczne aplikacje 
Komponenty i technologie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem są zaprojektowane tak, aby 

pasowały do najbardziej specyficznych wymagań w przemyśle, do którego są przeznaczone. Gwarantują one 

maksymalną dostępność przy maksymalnym bezpieczeństwie. Bariery iskrobezpieczne, separatory galwaniczne 

sygnałów, wyspy oddalone RIO czy systemy sieciowe, urządzenia HMI i wiele innych technologii oferują 

rozwiązania dla szerokiej gamy aplikacji, włączając w to certyfikowane obudowy i wszystkie inne rodzaje 

ochrony przeciwwybuchowej. 

Ex-Protection 4.0 przynosi cyfrowe rozwiązania sieciowe Przemysł 4.0 do elementów automatyki procesowej. 

Z koncepcjami, takimi jak Ethernet dla automatyzacji procesu możliwe staje się zintegrowanie komunikacji 

poprzez infrastrukturę Ethernet na wszystkich poziomach systemów automatyki - po raz pierwszy w historii, 

nawet w dół, aż do urządzeń obiektowych. 

Czujniki przemysłowe: koncentrujemy się na rynku 
Rozwiązania specyficzne dla rynku zdominowane są przez szeroką gamę czujników przemysłowych, która 

obejmuje wszystkie aplikacje wymagające od dzisiejszej technologii pełnej automatyzacji. Od czujników 

indukcyjnych i pojemnościowych, fotoelektrycznych i bardzo precyzyjnych ultradźwiękowych, po systemy 

identyfikacji i wiele innych. 

Pepperl+Fuchs oferuje wszystkie aktualne zasady działania w wielu różnych rozwiązaniach. 

Sensorik4.0® zapewnia technologię czujnika dla Przemysł 4.0. Nasze technologie pozwalają czujnikom bez trudu 

komunikować się wzajemnie w procesie produkcji oraz wymieniać dane pomiędzy platformami - nawet do 

systemów informatycznych wyższego szczebla, takich jak MES czy ERP. 
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Siedziba główna:  68301 Mannheim, Niemcy 

Adres siedziby głównej:  Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim 

Internet: www.pepperl-fuchs.com 

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com 

Dyrektorzy Zarządzający: Dr Inż. Gunther Kegel, Werner Guthier, Mehmet Hatiboglu 

Rok założenia:  1945 

Raport roczny za 2018: Obroty: 670 mln Euro (sprzedaż skonsolidowana) 

 Pracownicy: 6.200 na całym świecie 

 Dywizje: Process Automation, Factory Automation 

Zakłady produkcyjne:  Niemcy, Węgry, USA, Singapur, Indonezja, Wietnam 

Podmioty zależne: ponad 80 lokalizacji na całym świecie, na sześciu kontynentach 

Posiadane certyfikaty: DIN EN ISO 9001; ISO 14001; ISO 80079-34; IEC 61508:2010 

 

POLSKA 
Siedziba główna:  03-825 Warszawa 

Adres Biura Handlowego:  03-825 Warszawa, ul. Owsiana 12 

Telefon:  +48 22 2569770 

Internet: www.pepperl-fuchs.pl 

E-Mail: info@pl.pepperl-fuchs.com 

Rok założenia:  2007 
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Komponenty i rozwiązania 
Przegląd produktów dla Automatyki Procesowej 
 
 

 
 

· Bariery iskrobezpieczne do montażu na szynie DIN – system K 

· Bariery iskrobezpieczne do montażu na płytach – system H 

· Bariery Zenera 

· Separatory galwaniczne do montażu na szynie DIN – system K 

· Separatory galwaniczne do montażu na szynie DIN – system SC 

· Ograniczniki przepięć do montażu na szynie DIN – system K 

· Ograniczniki przepięć do montażu w urządzeniach obiektowych 

· Obsługa sygnałów HART i urządzenia bezprzewodowej komunikacji HART 

· Systemy rozproszonych I/O 

· Sieci procesowe FieldConnex® - Profibus PA, Foundation Fieldbus, Ethernet, Profinet 

· Monitory przemysłowe i rozwiązania HMI 

· Iskrobezpieczne urządzenia mobilne ecom 

· Systemy do obudów przewietrzanych – zabezpieczenie nadciśnieniowe 

· Urządzenia do pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich 

· Zasilacze 

· Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym 
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Bariery iskrobezpieczne to podstawa oferty Pepperl+Fuchs. Produkujemy najszerszy wybór urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo sygnałów elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem. Nasze moduły 

iskrobezpieczne łączą w sobie ograniczanie energii zapewniane przez bariery Zenera z izolacją galwaniczną. 

Oferujemy systemy do różnych zastosowań i o różnych sposobach montażu. 

System K  to najpopularniejsza linia barier iskrobezpiecznych montowanych na szynie DIN. 

Mogą być również montowane na naszej szynie zasilającej. Pozwala to na bezprzewodowe 

zasilanie modułów. 

Bariery iskrobezpieczne systemu H montowane są na płytach bazowych. Rozwiązanie 

idealne wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wysokie upakowanie sygnałów lub integracja 

z systemem DCS. 

Bariery Zenera zapewniają ekonomiczne rozwiązanie ochrony Ex dla różnych aplikacji 

w systemach automatyki przemysłowej. Ilość energii przeniesiona do strefy zagrożonej 

wybuchem jest ograniczona do poziomu bezpiecznego, niezdolnego do zapłonu atmosfery wybuchowej. 

Separatory galwaniczne oddzielają galwanicznie systemy sterowania od sygnałów 

przychodzących z obiektu. Chronią w ten sposób systemy sterowania przez możliwymi 

zakłóceniami pochodzącymi z instalacji. Oprócz izolacji galwanicznej separatory zapewniają 

również konwersję sygnałów wejściowych na format akceptowany przez systemy sterowania.  

Co roku w przemyśle koszty uszkodzeń wywołanych wyładowaniami 

atmosferycznymi i przepięciami są liczone w milionach. 

Ograniczniki przepięć odprowadzają szkodliwe napięcia chwilowe i prądy 

przepięciowe do ziemi. Chronią wszystkie sygnały pomiarowe i sterujące 

zarówno w sterowni jak i na zewnątrz. Także w strefie zagrożonej wybuchem. 

Dla wieloobwodowych układów sterowania, jako interfejsy sygnałów 
HART Pepperl+Fuchs proponuje dwa typy multiplekserów HART,a dla 

jednego obwodu – przetwornik sygnału HART (HART Loop Converter). 

Multipleksery służą zazwyczaj do podłączania urządzeń polowych z HART do systemów zarządzania zasobami 

jak np. AMS™ Suite. Multiplekser HART działa jako bramka (gateway), zapewniając komunikację między stacją 

operatorską a urządzeniami z HART. 

Komunikacja bezprzewodowa szybko zyskuje znaczenie w automatyce. 

Dla automatyzacji procesu produkcyjnego wyzwaniem nie jest ilość danych, 

ale dostęp do urządzeń. Ilekroć architektura obiektu nie pozwala użyć 

konwencjonalnego okablowania, pomiary są dostępne tylko za pośrednictwem 

częstych wizyt na obiekcie. WirelessHART oferuje efektywne kosztowo rozwiązanie. Mierzone wartości uzyskuje 

się w sposób regularny, co prowadzi do wyższej jakości i bardziej ekonomicznej eksploatacji instalacji 

procesowych. 
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Modułowe systemy oddalonych I / O przesyłają dane procesowe ze stref bezpiecznych 

i zagrożonych wybuchem, łącząc urządzenia binarne i analogowe do systemu sterowania 

poprzez magistralę cyfrową. 

FieldConnex®  jest idealnym systemem do integracji danych i przekazywania ich do 

sieci typu Profibus DP, Profinet. Niezawodne elementy o prostej konstrukcji są łatwe 

w stosowaniu i bardzo trwałe. Wiele różnych sposobów ochrony przed wybuchem do 

wyboru sprawia, że system ten znakomicie nadaje się również do stref zagrożonych wybuchem. 

Wszystkie elementy HMI z serii VisuNet budujemy wykorzystując najnowocześniejsze 

technologie zapewniające bezpieczeństwo procesu. Od monitora zdalnego pracującego w sieci 

po stację operatorską w pełnej obudowie wykonywaną na indywidualne zamówienie – każda 

jednostka jest projektowana z uwzględnieniem rygorystycznych wymagań sterowania w czasie 

rzeczywistym. 

Wraz z ecom (Pepperl+Fuchs Brand) jesteśmy liderem technologii urządzeń 

mobilnych (tablety, smartfony, PDA), przeznaczony do pracy w trudnych 

i potencjalnie niebezpiecznych środowiskach. Pierwszy na świecie Smartphone 

Smart-Ex® 01 do strefy 1, pierwszy na świecie tablet Tab-Ex® 01 i pierwszy 

na świecie PDA i.roc® Ci70 -EX z systemem głowic czytających kody 1D/2D oraz RFID (LF, HF, UHF). 

Systemy do obudów przewietrzanych Pepperl+Fuchs Bebco EPS pozwalają w prosty 

i ekonomiczny sposób instalować urządzenia elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem. 

Wewnątrz standardowej obudowy wytwarzają strefę bezpieczną, dzięki czemu urządzenia 

bez ochrony przeciwwybuchowej mogą być instalowane w strefach Ex.  

Pomiar poziomu to podstawa do zarządzania i sterowania procesami w chemii, petrochemii, 

ochronie środowiska i podobnych przemysłach. Nasza rodzina urządzeń do kontroli poziomu 

pozwala na dokładne i niezawodne jego określanie, w różnorodnych warunkach.  

Pepperl+Fuchs dobrze rozumie potrzebę niezawodnego zasilania urządzeń automatyki 

procesowej. Nasze zasilacze, spełniając najwyższe wymagania współczesnych układów 

sterowania, zwiększają ich niezawodność. Są znakomicie przygotowane do zasilania 

układów bezpieczeństwa, krytycznych aplikacji, sieci przemysłowych i obwodów 

analogowych – także z sygnałami HART.  

Oferujemy szeroką gamę urządzeń elektrycznych oraz rozwiązań do montażu 

i sterowania maszynami i sieciami elektrycznymi w trudnych warunkach i w strefach 

zagrożonych wybuchem. Różne typy ochrony oraz warianty obudów, a także duża 

elastyczność, umożliwiają projektowanie wydajnych układów sterowniczych 

i rozdzielczych w dowolnych zastosowaniach i środowiskach przemysłowych.  
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Obszary zastosowań i docelowe branże 

Doskonałość techniczną czerpiemy z doświadczenia i wiedzy na temat wymagań różnych aplikacji. Nasze 

interfejsy procesowe i inne rozwiązania zapewniają bezpieczną automatyzację procesów w wielu branżach 

przemysłu. 

 

 

Sprzęt Pepperl+Fuchs jest stosowany we wszystkich największych firmach chemicznych na całym świecie, 

wszędzie tam gdzie występują materiały niebezpieczne lub łatwopalne. 

Pepperl+Fuchs oferuje rozszerzoną gamę produktów iskrobezpiecznych, które są specjalnie certyfikowane 

do stosowania w urządzeniach morskich oraz aplikacjach morskich i offshore. 

Od dziesięcioleci przemysł paliw kopalnych, z naciskiem na wydobycie ropy naftowej i gazu, funkcjonuje 

w oparciu o rozwiązania Pepperl+Fuchs, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność dla swoich zakładów. 

Nasz sprzęt jest używany w platformach wydobywczych, rurociągach i w rafineriach. 

Przemysł farmaceutyczny korzysta z urządzeń produkcji Pepperl+Fuchs, aby zapewnić bezpieczeństwo 

i niezawodność dla swoich zakładów. Nasz sprzęt jest używany w większości firm farmaceutycznych. 

Globalne zapotrzebowanie na niezawodną, niedrogą i ekologicznie pozyskaną energię wciąż rośnie, stawiając 

wyzwania dla przemysłu wytwarzania energii elektrycznej. Utrzymanie elektrowni w pełnej sprawności jest 

w tym momencie krytyczne. Modernizacja lub instalowania systemów automatyki przemysłowej to niewielki 

procent kosztu początkowego, ale ma duży wpływ na fazę projektu obiektu, budowę, rozruch, eksploatację 

i konserwację.  

Instalacje do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków zawierają wiele niebezpiecznych gazów i chemikaliów, 

które są toksyczne i wysoce wybuchowe. Korzystamy z bogatego doświadczenia, aby rozwiązać najbardziej 

wymagające aplikacje. 
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Kontakt 

Pepperl+Fuchs Sp. z o.o. 

 
 
03-825 Warszawa, ul. Owsiana 12 
Polska 

Tel.: +48 22 256 9770 

E-mail: info@pl.pepperl-fuchs.com  

NIP: 522-28-27-777 

www.pepperl-fuchs.pl 

www.explosionprotection.com 

www.visunet.com 

www.ecom-ex.com 

 

Dział Process Automation 

Biuro w Warszawie 

Dyrektor ds. sprzedaży  Dariusz Mierzejewski 

Telefon: +48 22 256 9770 

dmierzejewski@pl.pepperl-fuchs.com  

Obsługa sprzedaży 

Specjalista ds. sprzedaży  Agata Bulik 

Telefon: +48 22 256 9775 

abulik@pl.pepperl-fuchs.com  

Wsparcie techniczne 

Inżynier Wsparcia Technicznego Konrad Warchałowski 

Telefon: +48 22 256 9774 

kwarchalowski@pl.pepperl-fuchs.com 

Polska południowa 

Kierownik Regionalny PA Jacek Odrobiński 

Telefon: +48 603 227 525 

jodrobinski@pl.pepperl-fuchs.com 
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Jesteśmy w mediach społecznościowych 

Odwiedź nasz kanał na YouTube zawierający filmy informacyjne 

https://www.youtube.com/user/PepperlFuchsGmbH 

Zapraszamy na Twetter 

https://twitter.com/PepperlFuchs 

Czytaj nasz blog! Pomocne wskazówki, rozważania i inne od zespołu Pepperl+Fuchs. 

http://blog.pepperl-fuchs.us/ 

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi biuletynami w wersji elektronicznej 

 e-news subscription 
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Nowości 2019 

Iskrobezpieczna kamera przemysłowa: nowa CUBE 800 

 Zaprojektowana z myślą o bezpiecznej pracy 
w środowiskach narażonych na wybuch i o zwiększonej 
odporności na warunki atmosferyczne, CUBE 800 zapewnia 
współpracę bez użycia rąk w najtrudniejszych lokalizacjach 
na świecie. Dzięki podwójnej kamerze użytkownicy mogą 
wybierać tryb pracy kamery jako optycznej lub termicznej. 
Zintegrowana kamera termowizyjna zapewnia analizę 
kondycji infrastruktury i informacje o trendach, podczas gdy 
kamera optyczna zapewnia nagrywanie w jakości HD 
i zdjęcia. Zintegrowany pierścień doświetlania i laserowy 
wskaźnik celowania zapewniają wysoką jakość obrazu. 
Magnetyczne mocowanie zatrzaskowe zapewnia łatwy 
i bezpieczny sposób mocowania CUBE 800 do akcesoriów.  
W połączeniu z iskrobezpiecznym smartfonem serii Smart-Ex 
lub tabletem Tab-Ex®02 użytkownicy mogą zdalnie sterować 
kamerą, oglądać wideo HD i obrazowanie termiczne lub 
przechwytywać i opisywać zdjęcia lub nagrania z bezpiecznej 

odległości w czasie rzeczywistym. W ten sposób można zidentyfikować krytyczne obszary w zakładzie o 
wiele szybciej i natychmiast rozpocząć działania naprawcze. 

Smartwatch z ochroną przeciwwybuchową: nowy 
zegarek Smart-Ex® Watch 01 

 

Zegarek Smart-Ex® Watch 01 jest pierwszym 
inteligentnym zegarkiem dla strefy wybuchowej. 

Można go zsynchronizować z urządzeniami typu 
smartfon Smart-Ex®02. Nawigowanie po menu jest 
bardzo intuicyjne. Obrotowy pierścień umożliwia 
szybkie i łatwe przewijanie aplikacji i instrukcji, nawet 
w rękawicach. W razie potrzeby możemy także użyć 
zaawansowanych funkcji sterowania głosem i gestów 
nadgarstka. Potężna bateria może działać nawet przez 
pięć dni, a GPS może być używany przez maksymalnie 
28,5 godziny. Zegarek Smart-Ex przeznaczony jest do 
pracy w szerokim zakresie temperatur, a jego 
konstrukcja wytrzymuje uderzenia i wibracje 
mechaniczne. 

 

Zapraszamy do obejrzenia animacji https://youtu.be/TsYqCFrTgYQ 



Mierzymy, Sterujemy, Rejestrujemy

SIMEX Sp. z o.o. to polski producent i dystrybutor urządzeń szeroko pojętej automatyki przemysłowej. Firma posiada bogate, ponad 
30-letnie doświadczenie w swojej branży. Zespół tworzą młodzi i kreatywni specjaliści otwarci na indywidualne potrzeby każdego
z klientów. Oferta firmy skierowana jest do wielu sektorów branży przemysłowej, m.in.: energetyki, ciepłownictwa, górnictwa, 
przemysłu spożywczego. 

100%
polska firmaü

Projektowanie aparatury kontrolno-pomiarowej

Działalność SIMEX skupia się w obszarach:

Produkcja i sprzedaż urządzeń z branży automatyki przemysłowej, takich jak: mierniki, liczniki, regulatory oraz rejestratory

Dystrybucja czujników, manometrów, enkoderów itp. światowych marek, takich jak: Baumer IVO, BD Sensors, Siemens, 
Eltra, Vishay i wiele innych

Świadczenie usług, takich jak: projektowanie systemów automatyki, programowanie i wdrażanie systemów sterowania, 
szkolenia i doradztwo techniczne

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z normą jakości ISO 9001:2015, a wysoką ich jakość 
potwierdzamy deklaracjami zgodności CE. Simex jest członkiem Komitetu Technicznego 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego a także posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki 
Narodowej (NCAGE). 
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Natowski Kod
Podmiotu 

Gospodarki Narodowej
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Dystrybucja i Przedstawicielstwo

Rezultaty naszej pracy ocenione zostały bardzo wysoko i w efekcie zostaliśmy przedstawicielem (często wyłącznym na terenie Polski) 
wielu firm zagranicznych, takich jak: Vishay Group, BDSensors, Trumeter, BaumerIVO. Liczne umowy dystrybucyjne z największymi 
producentami na światowym i krajowym rynku automatyki pozwalają nam oferować produkty po bardzo atrakcyjnych cenach.

33 1986-2019



Kamienie milowe:

đ 1986 Powstanie firmy
đ 1986 Uruchomienie produkcji liczników elektronicznych
đ 1990 Podpisanie pierwszej umowy międzynarodowej z firmą Trumeter z Wielkiej Brytanii
đ 1991 Realizacja pierwszych systemów automatyki
đ 1992 Uruchomienie produkcji wskaźników i regulatorów temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu i przepływu
đ 1995 Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Siemens
đ 1996 Powstanie działu systemów ważenia dla przemysłu 
đ 1997 Nawiązanie współpracy z firmą Nobel Elektronik (obecnie grupa Vishay) 
đ 2000 Wyprodukowanie pierwszego miernika cyfrowego z serii SIMPACT
đ 2001 Sprzedaż pierwszego systemu rejestracji temperatury i wilgotności TRS, zgodnego z wymaganiami HACCP
đ 2003 Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000 obejmującego projektowanie, produkcję i sprzedaż aparatury kontrolno-

pomiarowej z zakresu automatyki przemysłowej oraz świadczenie usług integracji systemów automatyki
đ 2004 Uruchomienie automatycznej linii montażu SMD - nowa jakość urządzeń SIMEX 
đ 2004 Powstanie laboratorium do badań EMC
đ 2006 Podpisanie umowy na wyłączną dystrybucję w Polsce czujników zbliżeniowych firmy INFRA
đ 2006 Uruchomienie seryjnej produkcji systemów pomiarowo-kontrolnych do kontenerowych zbiorników wody dla 

Ministry of Defence UK 
đ 2006 Uruchomienie produkcji serii MultiLog: rejestratorów danych z wyświetlaczem graficznym i złączem 

komunikacyjnym USB
đ 2009 Wprowadzenie do sprzedaży serii MultiCon: wielokanałowych regulatorów z kolorowym wyświetlaczem TFT, 

opartych na systemie LINUX
đ 2012 Powstanie nowoczesnego wortalu internetowego www.multicon24.eu
đ 2013 Uruchomienie branżowych sklepów internetowych: liczniki4u.pl, regulatory4u.pl, rejestratory4u.pl, czujniki4u.pl, 

enkodery4u.pl
đ 2016 Wprowadzenie do sprzedaży serii ProSens, wielofunkcyjnych mierników do pomiaru parametrów środowiskowych
đ 2016 Powstanie poświęconego serii ProSens wortalu internetowego www.prosens24.eu
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Mierzymy, Sterujemy, Rejestrujemy

Sieć sprzedaży

Ponad 60 dystrybutorów w kraju i na świecie - na wszystkich kontynentach.



Oferta firmy - Usługi

SIMEX
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W zakresie usług związanych z automatyzacją i realizacją pomiarów 
w procesach przemysłowych firma SIMEX oferuje:

w   kompletację i dostarczanie aparatury kontrolno-pomiarowej 
i sterującej - urządzenia produkcji własnej oraz renomowanych 
firm krajowych i zagranicznych,

w   projektowanie systemów automatyki - od prostych pomiarów 
jednopunktowych po integrację złożonych systemów 
sterowniczych,

w   programowanie i wdrażanie systemów sterowania 
nadrzędnego z wizualizacją komputerową,

w   montaż i uruchamianie aparatury,

w   szkolenie obsługi,

w   doradztwo techniczne.

Specjalizujemy się również w wykonywaniu systemów ważenia dla zbiorników w różnych dziedzinach przemysłu. Nasze aplikacje 
wagowe mają zastosowanie w branży spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej. 

Wysokie wymagania dotyczące jakości wykonywanych produktów oraz ciągła redukcja kosztów ich wytwarzania wymusza na 
producentach zmiany koncepcji zarządzania procesem produkcji. Niepotrzebne przestoje oraz zawodność systemu wytwarzania 
windują koszty czyniąc produkt niekonkurencyjnym. Integracja procesów oraz nowoczesna automatyzacja produkcji poprawia 
powtarzalność oraz minimalizuje niepotrzebne przestoje. Oferowana przez nas integracja całości systemów produkcji jest zgodna z 
aktualnymi światowymi standardami. Niepotrzebne przestoje ograniczane są do minimum, a wysoce zaawansowany nadzór nad 
procesem ułatwia wczesną detekcję ewentualnych usterek ograniczając zadania serwisowe. 

Konsultacje
Nasi specjaliści chętnie wspomogą Państwa swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie systemów ważenia. Jesteśmy gotowi podjąć 
współpracę w całym okresie prac wdrożeniowych: od projektu, poprzez testy prototypu, po rozruch produkcji i kontrolę serii próbnej.
Serwis układów ważenia
W ramach ogólnie rozumianego serwisu proponujemy usługi naprawy oraz przeglądu i konserwacji nieautomatycznych wag 
przemysłowych o konstrukcji elektronicznej.
Modernizacja
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje zagadnienia dostosowania systemów pomiarowych do wymagań współczesnej techniki 
cyfrowej oraz norm zapewnienia jakości.

Oferta firmy - Główne grupy produktowe

Mierniki
Regulatory

Rejestratory
danych

Liczniki 
elektroniczne

Systemy 
i aplikacje DAQ

Czujniki
Przetworniki
Konwertery

miernik temperatury 
i ciśnienia regulator

rejestrator

Systemy
wagowe

Usługi



Urządzenia serii MultiCon to zaawansowane regulatory i rejestratory o 
dużych możliwościach, zamknięte w trzech rodzajach obudowy. Zostały 
opracowane specjalnie do zaawansowanych aplikacji automatyki 
przemysłowej. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być zastosowane 
również w mniejszych systemach. MultiCon może być wyposażony do 
trzech izolowanych interfejsów RS-485, dlatego idealnie nadaje się do 
systemów rozproszonych jako jednostka centralna, a dzięki interfejsowi 
Ethernet całość można monitorować poprzez internet. Szeroki 
asortyment modułów wejściowych i wyjściowych pozwala precyzyjnie 
dostosować MultiCona do indywidualnych potrzeb każdego klienta. 

pomiar, regulacja i rejestracja w jednym

SCADAlite - graficzna prezentacja danych

regulacja typu: PD, PI, PID, ON/OFF

operacje matematyczne i logiczne

komunikacja Ethernet, RS-485 / Modbus RTU

2 lub 4 GB wewnętrznej pamięci

oprogramowanie DAQ Manager do obsługi

wartości numeryczne

MultiCon CMC

FORUM

24.eu

= Miernik + Regulator + Rejestrator + HMI + SCADA w jednym

wykresy słupkowe wykresy liniowewskaźniki quasi-analogowe wykresy fazorowe

SCADALite to zarządzanie procesem bezpośrednio z ekranu MultiCona. 

SCADALite

Informacje, istotne z 
punktu widzenia operatora, można prezentować w postaci graficznej, wzbogaconej o animacje, 
dynamiczne wykresy i najważniejsze parametry liczbowe, a w momencie alarmu, także dźwięki. 

 umożliwia zdefiniowanie określonej liczby ekranów, prezentujących różny zakres 
wymaganych informacji. Określone parametry pomiarowe można nanieść na grafikę 
odzwierciedlającą monitorowany proces lub obiekt - wystarczy zdjęcie lub rysunek. 

MultiCon SCADALite

Ekrany parametryczne

G 7 RAFINERIA 2019-03-22
09:28:30

DOTKNIJ EKRANU ABY POKAZAĆ PRZYCISKI

VKI Poziom

12.25
m

VKIII Przepływ

46.20
3m /h

VKII Poziom

9.80
m

VK Temp.

75.2
°C

VKIII Poziom

11.93
m

3,5” / 5,7” dotykowy ekran LCD

wizualizacja w postaci bitmap, liczb,
wykresów, bargrafów, wskazówek

darmowe oprogramowanie
DAQ Manager

regulacja PID, autotuning, fuzzy logic

profile / timery

funkcje matematyczne

do 300 000 000 próbek

do 72 wejść 
analogowych / cyfrowych

stopień ochrony IP 65

2 porty USB Host

MultiModbus
- do 3 interfejsów RS-485

szeroki asortyment 
modułów I/O

Ethernet

HMI / SCADA

Sidgety HTML5

do 90 wirtualnych kanałów,
rejestracja od 0,1s

obsługa klawiatury i myszy

SIMEX
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Rejestracja

Regulacja

intensywnie
(co 1 sek.)

umiarkowanie
(co 10 sek.)

ekonomicznie
(co 1 min.)

60 kanałów 46 dni 14 miesięcy 7 lat

48 kanałów 70 dni 18 miesięcy 9 lat

24 kanały 115 dni 35 miesięcy 16 lat

Oprócz prostej regulacji progowej (typu "włącz/wyłącz"), MultiCon posiada regulatory 
proporcjonalno-całkująco-różniczkujące (PID). Ich działanie opiera się na obliczaniu 
różnicy między wartością mierzoną, a zadaną i modyfikacji sygnału wyjściowego w celu 
minimalizacji uchybu.
MultiCon posiada 8 regulatorów, z których każdy może przyjmować niezależne nastawy, 
a jednocześnie być wykorzystany do kontroli kilku niezależnych procesów, co pozwala na 
regulację wielu procesów o różnej charakterystyce, przez jedno urządzenie.

5

4

y

3

2

1
0 2 4 6 8 10 12 t/T

PID

PI

PD

regulator P

regulator I

bez regulacji

Każde urządzenie MultiCon z aktywnym kluczem rejestracji (LKS) może 
prowadzić zapis parametrów nadzorowanego procesu. Może rejestrować 
dowolne 60 kanałów pomiarowych z szybkością do 10 próbek na sek. 
Rejestrowane dane zapisywane są na wbudowanej pamięci flash. Standardowa 2 
GB pamięć może być rozszerzona do 4 GB, co w przypadku zapisu 24 kanałów co 1 
sekundę wystarcza na około 4 miesiące nieprzerwanej pracy. Funkcja rejestracji 
danych została tu również zoptymalizowana pod kątem wykorzystania zasobów 
sprzętowych urządzenia, kanały przeznaczone do rejestracji zebrane są w grupy 
(1-6 kanałów) a w każdej z nich można dowolnie ustawić szybkość rejestracji.

bufor pamięci dla karty 4 GB

SIMEX
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= Miernik + Regulator + Rejestrator + HMI + SCADA w jednym

CMC-99 CMC-141 CMC-N16

Zasilanie /
Pobór mocy

19-50V DC, 16-35V AC, 85-260V AC/DC
typ. 15 VA, max. 20 VA

19-50V DC, 16-35V AC, 85-260V AC/DC
typ. 25 VA, max. 35 VA

19-50V DC, 16-35V AC, 85-260V AC/DC
typ. 15 VA, max. 20 VA

Wyświetlacz 3,5”, graficzny TFT, kolorowy, 320 x 240 
pikseli + ekran dotykowy

5,7”, graficzny TFT, kolorowy, 320 x 240 
pikseli + ekran dotykowy

3,5”, graficzny TFT, kolorowy, 320 x 240 pikseli + ekran 
dotykowy

Wejścia pomiarowe

Wejście cyfrowe

- max. 9 uniwersalnych
- max. 48 analogowych
- max. 24 termoparowe
- max. 12 rezystancyjnych Pt, Ni, Cu / 

max. 24 rezystancyjne NTC
- max. 12 licznikowych / tachometrowych 

/ przepływomierzowych
- mieszane: analogowo-NTC lub 

analogowo-cyfrowe
- max. 49 cyfrowych *

- max. 15 uniwersalnych
- max. 72 analogowe
- max. 36 termoparowych
- max. 18 rezystancyjnych Pt, Ni, Cu / 

max. 24 rezystancyjne NTC
- max. 12 licznikowych / tachometrowych 

/ przepływomierzowych
- mieszane: analogowo-NTC lub 

analogowo-cyfrowe
- max. 73 cyfrowe *

- 2 lub 
- licznikowe / tachometrowe

- max. 5 cyfrowych *

4 uniwersalne
2 uniwersalne impulsowe 

Wyjścia

Wyjście zasilające

- max. 8 analogowych
- max. 16 przekaźnikowych 1A/250V
- max. 4 przekaźnikowe 5A/250V
- max. 48 SSR
- 1 x 24V DC ±5%, max. 200 mA

- max. 24 analogowe
- max. 36 przekaźnikowych 1A/250V
- max. 18 przekaźnikowych 5A/250V
- max. 72 SSR
- 1 x 24V DC ±5%, max. 200 mA

- 

pasywne (OC z PWM)

2 lub 4 analogowe
- 2 lub 4 przekaźnikowe 1A/250V
- 2 lub 4 SSR, 
- wyjścia mieszane
- 1 x 24V DC ±5%, max. 200 mA

Łącza komunikacyjne wersja podstawowa: RS-485, USB Host
ETU: 1 lub 2 x USB Host, 1 x Ethernet 
ACM (wersja rozszerzona): 2 x RS-485, 1 x RS-485/232, 1 lub 2 x USB Host, 
1 x Ethernet

wersja podstawowa: 

 

RS-485, USB Host
ETE: 1 x Ethernet, wbudowane gniazdo RJ45, dławnica
ETEC: 1 x Ethernet, konektor M12
ETR: 1 x Ethernet, wbudowane gniazdo RJ45 + port RS-
485, dławnica
ETRC: 1 x Ethernet, konektor M12 + port RS-485

Stopień ochrony IP 65 lub IP 40 (w wersji z USB od frontu); dostępna ramka IP 65 uszczelniająca 
wycięcie w panelu oraz drzwiczki IP 54 z kluczem

IP 65

Temp. pracy/składow. 0°C  +50°C (opcjonalnie -20°C  +50°C) / -10°C  +70°C (opcjonalnie -20°C  +70°C)÷ ÷ ÷ ÷

Wymiary (WxHxD) obudowa: 96 x 96 x 100 mm
90,5 x 90,5 mmotwór montażowy: 

obudowa: 144 x 144 x 100 mm
 x 137 mmotwór montażowy: 137

obudowa naścienna: 166 x 161 x 103 mm (bez dławic); 
166 x 191 x 103 mm (z dławicami)

Dane techniczne

Do obsługi rejestratorów służy oprogramowanie DAQ Manager. Pozwala na wizualizację 
zarejestrowanych danych w formie tabeli lub wykresu, grupowanie pomiarów, tworzenie 
raportów oraz eksport danych do plików zewnętrznych. Zarejestrowane przez urządzenie dane 
oraz bieżące wartości pomiarów mogą być pobierane automatycznie lub ręcznie przez 
użytkownika. DAQ Manager daje możliwość stworzenia własnego harmonogramu, zgodnie z 
którym dane będą pobierane tylko w wybranych przez niego momentach.

Oprogramowanie



Rejestratory serii MultiLog: SRD-99 oraz SRD-N16 przeznaczone są do 
rejestracji i wyświetlania wartości bieżących lub uśrednionych oraz prezentacji 
w formie wykresu trendów różnych parametrów technologicznych. Urządzenia 
posiadają max. 8 wejść pomiarowych. Wersja tablicowa SRD-99 obsługuje 
uniwersalne wejścia temperaturowe RTD+TC lub analogowe I+U (mA, V) co 
umożliwia podłączenia do jednego urządzenia różnych typów czujników. 
Wersja naścienna SRD-N16 obsługuje natomiast tylko wejścia dedykowane - 
do urządzenia można podłączyć jednocześnie tylko jeden standard pomiarowy.
Wewnętrzna pamięć danych ma pojemność 8 MB, co odpowiada ponad 3 
milionom zarejestrowanych danych i wystarcza na ponad 9 miesięcy 
nieprzerwanej pracy (przy 8 kanałach pomiarowych rejestrowanych co 1 min).

- S-Toolkit : umożliwiające odczyt i zapis konfiguracji pracy, 
aktualizację oprogramowania oraz uzyskanie podstawowych 
informacji poprzez RS-485,

- Loggy Soft : umożliwiające wizualizację, archiwizowanie oraz 
drukowanie wyników pomiarów zarejestrowanych w pamięci.

Wraz z rejestratorem dostarczane jest darmowe oprogramowanie:

SRD-99 SRD-N16

Zasilanie 12V AC/DC; 24V AC/DC; 85 ÷ 260V AC/DC 12V AC/DC; 24V AC/DC; 85 ÷ 260V AC/DC

Wyświetlacz graficzny LCD, 128 x 64 pkt., podświetlenie białe lub bursztynowe

Wejścia 1, 4 lub 8 uniwersalne;
, 

wersja RTD/TC/mV: Pt100, Pt500, Pt1000; TC: K, S, J, T, N, R, B, E, 
 lub mieszane;

wersja U/I: 0/4-20 mA 0/1-5 V, 0/2-10V lub mieszane; 

0-60 mV, 0-75 mV, 0-100 mV, 0-150 mV
1 x 24V DC

1, 4 lub 8 dedykowane;
; 

wersja RTD: Pt100, Pt500, Pt1000; 
wersja TC: K, S, J, T, N, R, B, E, -3 - -5

wersja I: 0/4-20 mA wersja U: 0/1-5 V, 0/2-10V; 

0 80 mV, 0 - 120 mV;
1 x 24V DC

Zakres pomiarowy wejścia prądowe/napięciowe: ± 9999 + przecinek; wejścia RTD: -100,0°C ÷ +600,0°C z rozdzielczością 0,1°C (-148,0°F ÷ +999,9°F 

z rozdzielczością 0,1°F); wejścia TC: -200°C ÷ +1370°C (K); -50°C ÷ +1768°C (S); -210°C ÷ +1200°C (J); -200°C ÷ +400°C (T); 

-200°C ÷ +1300°C (N); -50°C ÷ +1768°C (R); +250°C ÷ +1820°C (B); -200°C ÷ +1000°C (E); 0-60 mV, 0-75 mV, 0-100 mV lub 0-150 mV

Wyjścia 2 przekaźniki elektroniczne (ER1, ER2) 24V AC (35VDC) / 200 mA 2 przekaźniki (R1, R2), I =1A, U =30VDC/250VAC (cosø=1)max max

Wyjście zasilające tylko wersja z 24V DC + 5% / max. mA (dla 24V i 85 ÷ 260V AC/DC), 24V DC + 5% / max. mA (dla 12V AC/DC)wejściem U/I:  200  50 

Parametry rejestracji danych 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min

Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) 1200 ÷ 115200 bit/s, 8N1/8N2, port 
oraz port USB Host (w standardzie, front lub tył)

USB PC RS-485 (Modbus RTU) 1200 ÷ 115200 bit/s, 8N1/8N2
oraz port USB Host (w standardzie)

Pamięć danych wewnętrzna 8 MB (ponad 2 000 000 pomiarów)

Temp. pracy 0°C ÷ +50°C (standard), -20°C ÷ +50°C (opcja)

Temp. składowania -10°C ÷ +70°C lub -20°C ÷ +70°C (zależnie od opcji temp. pracy)

Stopień ochrony IP 65 lub IP 40 (z USB od frontu); dostępna ramka IP 65 (dla wersji 
bez USB) oraz drzwiczki IP 54 z kluczem

IP 65

Obudowa tablicowa, 96 x 96 x 100 mm naścienna, 
1 kanał: 2 x M20, 1 x M16; 

4 kanały: 2 x M20, 1 x M16; 8 kanałów: 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16

166 x 161 x 103 mm (bez dławic), 
liczba dławic zależy od ilości kanałów - 

- Rejestratory stacjonarne

wejścia uniwersalne TC + RTD lub I + U dla SRD-99

wejścia dedykowane TC, RTD, I, U dla SRD-N16

2 przekaźniki elektroniczne (optoMOS)

podświetlenie wyświetlacza w kolorze bursztynowym lub białym

MultiLog wyposażony jest w 2 wyjścia przekaźnikowe dla obciążenia o charakterze rezystancyjnym. Podstawową funkcją wyjść jest 
sygnalizacja stanów alarmowych, jednak menu konfiguracyjne pozwala wykorzystać je także w różnych układach regulacji. Każde z 
wyjść może być sterowane jednym kanałem lub grupą kanałów pomiarowych (od 1 do 8 kanałów) z indywidualnie nastawianymi 
progami. Ponadto istnieje możliwość sterowania obydwu wyjść na podstawie wskazań tego samego kanału pomiarowego (lub tej 
samej grupy).

Dane techniczne
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= Czujnik / Przetwornik / Miernik / Regulator w jednym

ProSens to seria nowoczesnych urządzeń przemysłowych integrująca funkcjonalność czujników, przetworników, mierników oraz 
regulatorów. 

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, urządzenia o niewielkich gabarytach mogą zostać wyposażone w 2 
niezależne wejścia uniwersalne i 2 wyjścia sterujące binarne lub analogowe.

Szeroka gama obejmuje m.in. modele z czujnikami prędkości przepływu powietrza oraz czujnikami temperatury i 
wilgotności. 

 Urządzenia serii ProSens znajdują zastosowanie w wielu 
aplikacjach przemysłowych jako samodzielne kontrolery. Dzięki wbudowanemu portowi RS-485, mogą stać się częścią większej sieci 
pomiarowej i współpracować z urządzeniami lub systemami nadrzędnymi, co czyni je idealnym rozwiązaniem w rozproszonych 
systemach monitoringu. Dodatkowo wbudowane funkcje matematyczne pozwalają na przekształcenie mierzonych wartości na inne 
wielkości pomiarowe m.in. wyznaczenie temperatury punktu rosy, różnicy, sumy dwóch pomiarów, tym samym zwiększając 
możliwości urządzenia.

SIMEX

SIMEX,  Materiały o Firmie

XXIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019

str. 7

Prostota konfiguracji za pomocą
lokalnej klawiatury lub PC

Sygnalizacja stanu wyjść

Odbiornik podczerwieni

Alarmy dźwiękowe i graficzne

Czytelne jednostki graficzne

Sonda ze stali 316L

Pomiar temperatury i wilgotności
w zakresie do 120°C i 100% RH

1 lub 2 wejścia uniwersalne

Wytrzymała obudowa IP 67

Czytelny wyświetlacz LCD 2,9"

1 lub 2 wyjścia binarne / analogowe Komunikacja Modbus RTURS-485 / 

dostępne 1 lub 2 tory pomiarowe, z sondą lub bez

sondy zintegrowane, rozłączne lub kablowe, ze stali 316L, do pomiaru 

temperatury lub temperatury i wilgotności

wymienny filtr z PTFE lub z siatki 316L, 25 µm

wejścia uniwersalne o bardzo szerokim spektrum typów sygnałów 

analogowych (I, U, RTD, TC)

wyjścia binarne i analogowe do sygnalizacji i sterowania (1 lub 2 E REL, I, U)

bardzo czytelny wyświetlacz LCD 2,9”

jednoczesne wskazanie 1, 2 lub 4 parametrów

indywidualne opisy kanałów pomiarowych

możliwość tworzenia własnych graficznych jednostek, wyświetlanych przy 
3pomiarach (np. m , l/h, kPa itp.)

w standardzie interfejs RS-485 Modbus RTU do integracji z nadrzędnymi 

systemami wizualizacyjnymi lub sterującymi

konfiguracja urządzenia za pomocą lokalnej klawiatury lub darmowego 

oprogramowania S-Config

24.eu
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Cyfrowe mierniki przemysłowe stanowią najszerszą rodzinę urządzeń automatyki. Od 
najprostszych wskaźników przeznaczonych wyłącznie do wyświetlenia podstawowych 
parametrów / stanów pracy i wielkości fizycznych (temperatury, poziomu, ciśnienia itd.) aż 
do bardziej rozbudowanych regulatorów tych wielkości, posiadających kilka wyjść 
przekaźnikowych. W zależności od rodzaju zastosowanego sygnału pomiarowego lub typu 
dołączanego czujnika prezentowane urządzenia posiadają wejścia prądowe, napięciowe, 
miliwoltowe lub przystosowane do czujnika temperatury typu Pt100 lub termopary.

W ofercie posiadamy m.in. mierniki:

wilgotności i temperatury,

uniwersalne,

procesowe (prądowo/napięciowe),

temperaturowe,

PID,

BCD/RS-485,

zadajniki prądowe,

wagowe.

W zależności od rodzaju aplikacji, SIMEX produkuje:

       liczniki impulsowe,

       tachometry,

       liczniki przepływu,

       liczniki czasu.

W zależności od sposobu montażu oferujemy liczniki:

       do zabudowy panelowej,

       do zabudowy naściennej.

Szeroka gama dostępnych liczników, które spełniają wymogi różnorodnych aplikacji. Od 
prostych liczników postępowych do rozbudowanych postępowo-rewersyjnych liczników o 
3 niezależnych rejestrach. Urządzenia współpracują m.in. z czujnikami zbliżeniowymi, 
przepływomierzami, enkoderami.
Liczniki przeznaczone są do liczenia impulsów przedstawiających określone wielkości 
fizyczne, takie jak: ilość wykonanych obrotów, uderzeń, suwów, skoków, wykonanych 
detali, wyrobów, włączeń itp.

Mierniki / Regulatory

Liczniki



Wibracje pochodzące od mieszadła 
nie mają wpływu na stabilność i 

dokładność pomiaru masy zbiornika.

Wzrost naprężeń konstrukcji powodowanych 
przez zmiany temperatury nie wymaga 

stosowania elementów kompensacyjnych i 
nie pogarsza precyzji pomiaru.

Siły boczne powodowane przez działanie 
momentu skręcającego, a osiągające nawet 

wartość obciążenia maksymalnego dla 
danego czujnika siły, nie obniżają wysokiej 

dokładności ważenia.

Czujniki siły do trudnych aplikacji

Ruchomy punkt obciążenia
Jarzmo przenoszące obciążenia może się swobodnie przemieszczać wzdłuż belki pomiarowej czujnika, 
nie wpływając praktycznie na pogorszenie dokładności pomiaru. 
Ta unikalna własność przetworników KIS eliminuje problemy występujące zawsze przy ważeniu 
zbiorników reakcyjnych, związane z rozszerzalnością termiczną konstrukcji oraz wibracjami 
pochodzącymi od mieszadeł.

Odporność na siły boczne
Przetworniki KIS zachowują swoją nominalną dokładność, nawet jeżeli podlegają działaniu sił bocznych 
(np.od pracującego mieszadła) równych obciążeniu znamionowemu. Pozwala to wyeliminować złożone 
zabezpieczenia mechaniczne, będące często przyczyną powstawania błędów pomiarowych.

KIS-1

KISD-6

KOM-1

KIMD-1 Czujniki siły szwedzkiej firmy Vishay Nobel cechuje unikalna konstrukcja, zapewniająca uzyskanie 
doskonałych własności pomiarowych. Na belce pomiarowej o przekroju walcowym została osadzona z 
pasowaniem na wcisk tuleja, mająca kontakt z belką jedynie na jej swobodnym końcu. Pozwala to na 
przyłożenie obciążenia w dowolnym miejscu tulei. Rozwiązanie takie eliminuje działanie siły gnącej - 
niekorzystnej z punktu widzenia jakości pomiaru - dając tym samym możliwość oddziaływania na mostek 
tensometryczny jedynie sił ścinających. Opisane czujniki siły charakteryzują się dokładnością pomiarową 
sięgającą 0,02% i powtarzalnością nie gorszą niż 0,01%. Większość z nich może pracować z przeciążeniem 
do 100% obciążenia nominalnego przy obciążeniu bocznym osiągającym tę samą wielkość.

bardzo prosty montaż

unikalna konstrukcja

zmienny punkt obciążenia

wysoka dokładność

odporność na siły boczne

KIS-8

KOSD-40

WIBRACJE OD MIESZADŁA ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA SIŁY BOCZNE OD MIESZADŁA
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Czujniki ciśnienia / Czujniki poziomu

pomiary ciśnienia i poziomu cieczy, ścieków i mediów agresywnych

szeroki wybór zakresów pomiarowych

sygnał wyjściowy 4-20 mA lub 0-10 V

odporność na przeciążenia pełnym ciśnieniem statycznym

wykonanie Ex zgodne z dyrektywą ATEX

wykonanie zgodne z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EC

szeroki wybór wykonań specjalnych

x
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BD|SENSORS to producent wysokiej klasy czujników / przetworników poziomu i ciśnienia przeznaczonych do zastosowań 
przemysłowych. W swojej ofercie posiada zarówno rozwiązania ekonomiczne, jak i wysoce zaawansowane. Może pochwalić się także 
niezliczoną liczbą dedykowanych rozwiązań / aplikacji stworzonych na potrzeby poszczególnych klientów.

Do głównych grup produktów oferowanych przez BD|SENSORS należą:
- czujniki / przetworniki ciśnienia, zapewniające precyzyjne pomiary ciśnienia, podciśnienia, pomiary ciśnienia absolutnego 

oraz różnicy ciśnień,
- elektroniczne sygnalizatory ciśnienia,
- urządzenia do pomiaru ciśnień z wyświetlaczem i wyjściem sygnalizacyjnym,
- hydrostatyczne sondy głębokości do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach, studniach głębinowych lub piezometrach, 

w zbiornikach z wodą uzdatnioną przeznaczoną do spożycia,
- hydrostatyczne sondy głębokości do pomiaru poziomu ścieków.

inżynieria maszynowa i środowiskowa

przemysł chemiczny i biochemiczny

energetyka

energia odnawialna

przemysł półprzewodnikowy
technologia pomieszczeń „clean room”

HVAC

hydraulika

chłodnictwo

przemysł spożywczy

przemysł naftowy i gazowy

przemysł farmaceutyczny

przemysł morski i stoczniowy

przemysł ciężki

przemysł papierniczy i produkcja opakowań

Zastosowanie w przemyśle:



Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami firmy SIMEX

DZIAŁ SPRZEDAŻY

WSPARCIE TECHNICZNE

Dariusz Kocerba

tel. 602 216 012
e-mail: dariuszk@simex.pl

Kierownik Działu Sprzedaży - rynek PL

Maciej Mitura

tel: 501 428 980
e-mail: maciejm@simex.pl

Lider Wsparcia Technicznego

NIP 583-000-03-16, REGON 001324354, BDO 000012921, Kapitał zakładowy: 150 300 PLN
KRS 0000068378, Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Gdańsk 08 1750 1325 0000 0000 1231 7093

DZIAŁ INTEGRACJI SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Marta Sulżycka

tel: 506 759 221
e-mail: martas@simex.pl

Lider Zespołu Ofertowego

Rafał Roguski

tel: 501 427 676
e-mail: rafalr@simex.pl

Inżynier Wsparcia Technicznego
Łukasz Zawistowski

tel: 506 759 224
e-mail: lukaszz@simex.pl

Inżynier Wsparcia Technicznego

Krzysztof Rekowski

tel: 501 428 937
e-mail: krzysztofr@simex.pl

Kierownik Działu Integracji Systemów Automatyki
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www.simex.pl
www.multicon24.eu
www.prosens24.eu
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O nas  
 

Firma Turck to jeden ze światowych liderów w dziedzinie automatyki przemysłowej. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 4800 pracowników w 30 krajach oraz posiada przedstawicieli 
w kolejnych 60 krajach. Oferta komponentów automatyki firmy obejmuje tysiące różnych urządzeń m.in. 
czujników, stacji rozproszonych I/O dla różnych protokołów transmisji i obszarów montażu, 
przetworników sygnałowych i techniki łączeniowej. Turck oferuje także kompleksowe systemy dla 
aplikacji wspomagających i optymalizujących produkcję, kontrolę jakości i utrzymanie ruchu. Są to m.in. 
przemysłowe systemy identyfikacji radiowej (RFID), systemy kontroli pobrań typu „pick-to-light” lub 
„call-for-parts” czy rozwiązania do kontroli wibracji. 

 
Polski oddział Turck sp. z o.o. jest biurem techniczno-handlowym obecnym na polskim rynku od 

18 lat. Aktualnie zatrudnia ponad 50 osób, w większości inżynierów automatyków i elektryków. 
Posiada własny dział wsparcia technicznego, logistyki (w tym magazyn w Polsce) oraz wspiera swoich 
klientów poprzez 25 terenowych inżynierów sprzedaży. 

 
Firma Turck posiada własne centrum szkoleniowe na terenie swojej siedziby w Opolu. Na 

potrzeby szkoleń udostępnionych zostało kilkanaście modułowych stanowisk, które umożliwiają 
przetestowanie całego przekroju oferowanych produktów. Dzięki budowie modułowej zestawy 
szkoleniowe charakteryzują się wysoką mobilnością, co pozwala z jednej strony na tworzenie różnych 
konfiguracji szkoleniowych, natomiast z drugiej umożliwia przeprowadzenie wyjazdowych wykładów 
i ćwiczeń bezpośrednio u klienta. 

 
Na terenie Polski firma Turck jest również wyłącznym przedstawicielem następujących firm: 

 
 
 

 
Automatyzacja produkcji 
- sterowniki PLC 
- panele operatorskie HMI 
- dystrybucja sygnałów obiektowych: stacje remote I/O, także z wbudowaną logiką (field logic control) 
- infrastruktura sieci przemysłowych Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP i innych 
- czujniki przemysłowe: indukcyjne, pojemnościowe, optyczne, ultradźwiękowe i radarowe, kontrola 

przepływu i inne 
- urządzenia pomiarowe: liniały, enkodery, inklinometry, czujniki laserowe, pomiar temperatury 

i ciśnienia, pomiar poziomu, itp. 
- technika łączeniowa: wtyczki, kable, koncentratory sygnałów, itp. 
- kompleksowe systemy bezpieczeństwa osób i maszyn: świetlne kurtyny bezpieczeństwa, skanery, 

przekaźniki i sterownik safety, wyłączniki i zamki bezpieczeństwa, przyciski awaryjnego zatrzymanie, 
sterowanie oburącz, audyty bezpieczeństwa. 

 
Optymalizacja procesów produkcyjnych 
- kompleksowe rozwiązania do optymalizacji produkcji oparte o technologię identyfikacji RFID (audyty 

na obiekcie, dobór sprzętu, instalacje pilotażowe, integracja z systemami MES, ERP, itp.) 
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- Przemysł 4.0 / IIoT: chmura do gromadzenia, prezentacji i analizy danych z procesów produkcyjnych 
i maszyn, urządzenia dostępowe, inteligentne czujniki (m.in. z I/O-Link), komunikacja bezprzewodowa 

- systemy wspomagające produkcję typu: Pick-to-Light, Call-for-parts, Call-for-help, itp. 
- wizualizacja i sygnalizacja LED w procesach produkcyjnych 
- oświetlenia stanowisk roboczych  
 
Wspomaganie predykcyjnego utrzymania ruchu 
- systemy monitoringu wibracji: czujniki wibracji, software do interpretacji danych, alarmów i raportowania 
- moduły kontroli warunków klimatycznych w szafach elektrycznych, serwerowniach i szafkach obiektowych 
- systemy zdalnej sygnalizacji świetlnej stanu maszyn i linii produkcyjnych 
 
Aparatura Ex dla automatyki procesowej 
- separatory iskrobezpieczne 
- stacje remote I/O do montażu w strefach zagrożenia wybuchem 
- infrastruktura sieci FOUNDATION i Profibus-PA 
- technika łączeniowa 
 
Engineering  
- pomoc na każdym etapie realizacji aplikacji opartych na urządzeniach Turck: dobór rozwiązań 

i sprzętu, wsparcie w fazie projektowej, tworzenia oprogramowania, rozruchu oraz szkolenia 
pracowników. 

 

 
 
Kontakt: 
TURCK sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 115,  
45-836 Opole, 
tel. 77 443 48 00, fax 77 443 48 01,  
e-mail: poland@turck.com,  
internet: www.turck.com 
 
Zapraszamy do współpracy! 
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Weidmüller to wiodący międzynarodowy dostawca rozwiązań w dziedzinie połączeń 
elektrycznych oraz przetwarzania energii, sygnałów i danych w otoczeniu przemysłowym. 
Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy produkty z obszaru elektrycznej techniki 
łączeniowej, elektroniki funkcjonalnej, elektroniki komunikacyjnej oraz automatyki 
przemysłowej.  
 
Jesteśmy niezależną, rodzinną firmą, działającą już od ponad 160 lat. Jako przedsiębiorstwo 
jesteśmy zorientowani międzynarodowo. Posiadamy własne ośrodki produkcyjne, spółki 
dystrybucyjne oraz przedstawicielstwa handlowe w ponad 80 krajach. Zatrudniamy na całym 
świecie ponad 4900 pracowników.  
 
Doskonale znamy branże i rynki, na których działają nasi Klienci, a także potrafimy 
przewidywać technologiczne wymogi przyszłości. Dzięki temu nieustannie tworzymy 
innowacyjne, trwałe i wnoszące wartość dodaną rozwiązania dopasowane do 
indywidualnych potrzeb Klientów. Wspólnie wyznaczamy standardy w dziedzinie 
Przemysłowej Techniki Łączeniowej. 

Nasze innowacje tworzą historię przemysłu 
Od pierwszych złączek z tworzywa przez najbardziej kompaktowe złącza krosowe na świecie 
i innowacyjny system O/I u-remote po pionierskie pod względem funkcjonalności złączki 
szeregowe Klippon Connect . 
                                

 
 
 
 

 
Pierwsze złączki  
z tworzywa  
zrewolucjonizowały 
projektowanie rozdzielnic 
elektrycznych  

Złączki PRV z 
zaciskami  PUSH IN®   
– obecnie najbardziej 
kompaktowe złącza 
krosowe na świecie.  

u-remote 
- innowacyjny 
system zdalnych 
wejść/wyjść IP-20  

Weidmüller Sp. z o.o.  
ul. Ogrodowa 58  

00-876 Warszawa  
T:  +48 22 510 09 40  
F:  +48 22 510 09 41  

biuro@weidmueller.com  
www.weidmuller.pl 

 

Złączki szeregowe Klipppon 
Connect: nowa seria A w 
technologii PUSH IN do 
różnych aplikacji. 
 



str. 2 Weidmüller, Materiały o Firmie 
Weidmüller XXIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019 
 

OFERTA 
 
Elektronika stanowi podstawę systemu automatyki  
My zapewniamy inteligentne rozwiązania  
Elektronika i automatyka 

 
Zadaniem elektroniki w automatyce jest przetwarzanie cyfrowych i analogowych sygnałów, 
mające na celu ich konwersję, normowanie, ochronę i uczynienie zdolnymi do komunikacji. 
Elektroniczne komponenty zapewniają również ochronę przed przepięciami, wzmacnianie 
sygnałów cyfrowych, zasilanie urządzeń w rozdzielni i po za nią oraz przesył danych 
w infrastrukturze Ethernetowej.  
 
Wszystkie nasze rozwiązania oferują prosty montaż i obsługę elektrycznych połączeń oraz 
niezawodne podłączenie przewodów. Poszczególne produkty wyróżniają się dużą 
odpornością na oddziaływanie środowiska przemysłowego i są przeznaczone do pracy 
w bardzo szerokich zakresach temperatury. Dodatkowo są bardzo odporne na wpływy 
wynikające z elektromagnetycznych zakłóceń.   
 
W ostatnich latach mocna rozbudowujemy porfolio modułowych urządzeń automatyzujących 
oraz innowacyjnych narzędzi inżynieryjnych i wizualizacyjnych, tworzących kompletne 
rozwiązania dla zadań automatyzacji i digitalizacji w przemyśle.  
 
 
Ø Więcej 
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Dobrze przemyślane połączenia zwiększają efektywność systemu 
Nasze rozwiązania kreują wartość dodaną na etapie planowania, 
instalacji i eksploatacji  
Elektryczna technika łączeniowa 
 

 
 
 
 
Elektryczna technika łączeniowa jest tradycyjnie kluczowym działem w firmie. Obejmuje 
szeroką gamę produktów tzw. "komponentów systemowych", za pomocą których można 
zbudować pasywną infrastrukturę sieci jako kompletne rozwiązanie automatyki przemysłowej 
do przesyłu energii, sygnałów i danych.  
 
Zaczynając od bazującej na komponentach technice łączeniowej (złączki szeregowe, złącza 
przemysłowe oraz złącza napłytkowe) oferujemy również kable konfekcjonowane, fabrycznie 
zmontowane szyny DIN ze złączkami, złącza fotowoltaiczne czy systemy bezstykowego 
przesyłania energii.  
 
Stosujemy takie techniki podłączania przewodów, jak śrubowa, sprężynowa, IDC, PUSH IN 
oraz SNAP IN. Nasze złącza pracują pewnie nawet przy silnych wibracjach, wysokich 
temperaturach i dużej wilgotności. 

 
 
Ø Więcej 
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Twoje pomysły potrzebują właściwych połączeń  
My zapewniamy najlepsze rozwiązania  
OMNIMATE® - technika łączeniowa PCB 
                                                                                                                                                                                                               

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeroka gama produktów obejmuje opracowane w oparciu o doświadczenie aplikacyjne 
zaciski i złącza PCB oraz złącza przepustowe do zastosowań przemysłowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem przetwarzania sygnałów i energoelektroniki. Weidmüller jako 
nowatorski i wiodący dostawca techniki łączeniowej zapewnia globalnie dostępne wsparcie 
na każdym etapie procesu projektowego, na przykład poprzez unikalny serwis wzorców. 
Próbki produktów można zamówić przez naszą stronę internetową, z poziomu katalogu 
online i otrzymać je bezpłatnie w ciągu 72 godzin, w dowolnej lokalizacji na całym świecie. 
 
Ø Więcej 

 

Solidna ochrona sprzętu i komponentów sterowniczych  
w trudnych warunkach przemysłowych  
System obudów Klippon Prottect®     

Obudowy w różnych rozmiarach, z możliwością wykonania otworów wierconych, wycięć 
i specjalnych powłok itp., klasyczne skrzynki rozdzielcze z modułami zaciskowymi, jak 
również indywidualnie dostosowane do wymagań szafki sterownicze, wyposażone 
w elementy operacyjne. Zalety: 

· Pełny zakres certyfikatów i zezwoleń dla stosowania w obszarach przemysłowych 
i strefach zagrożonych wybuchem.  

· Wybór obudów z tworzywa sztucznego, aluminium i stali nierdzewnej, spełniających 
międzynarodowe standardy dla stref zagrożonych wybuchem. 

· Kompleksowa oferta akcesoriów, takich jak przepusty kablowe, zaślepki, adaptery 
i elementy kompensacyjne. 

· Możliwość zamówienia obudów w pełni zmontowanych i wyposażonych w złącza, 
przepusty kablowe i elementy operacyjne zgodnie ze specyfikacją klienta, również 
do zastosowania w aplikacjach Ex. 

 
Ø Więcej 
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Kompleksowe rozwiązania dla stanowisk roboczych 

Idealnym wyposażeniem wspomagamy optymalizację procesów 
Narzędzia i systemy opisowe 

 
Narzędzia 

Od ponad 30 lat Weidmüller rozwija i produkuje wysokiej jakości narzędzia, spełniające 
najbardziej rygorystyczne wymagania. Nasza oferta obejmuje narzędzi do cięcia, usuwania 
izolacji, zaciskania, testowania i wkręcania. Oferujemy również automaty ułatwiające stale 
powtarzające się prace i pozwalające zaoszczędzić cenny czas.  

· Większe bezpieczeństwo dzięki 
usłudze "Certyfikacji Narzędzi".  

· Elastyczność kształtu i funkcji.  
· Najwyższa efektywność, dzięki ergonomii 

i możliwości wykonania wielu czynności    
w jednej operacji. 

· Jakość i wygoda wynikająca ze 
stosowania produktów i dedykowanych   
do nich narzędzi z jednego źródła. 
 

Ø Więcej 
 
System opisowy 
                       

 

Kompletny system opisowy 
składający się z oprogramowania, 
drukarek i oznaczników. 
Uzupełnieniem oferty oznaczników 
kablowych są koszulki 
termokurczliwe nadrukowywane na 
drukarce termo-transferowej THM 
MMP. Zharmonizowana linia 

produktów daje Państwu możliwość oznakowywania wszystkich elementów związanych 
z szafą sterowniczą. Nasz system opisowy zapewnia nie tylko kompletny, intuicyjny przebieg 
procesu od wprowadzenia danych do uzyskania gotowych do użycia oznaczników do 
indywidualnej konfiguracji szafy. Nasze rozwiązania opisowe, są ukierunkowane na 
spełnienie przyszłych wymagań postępującej automatyzacji.  
Ø Więcej 
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WYBRANE NOWOŚCI 
 

Między czujnikiem a przyszłością 
Zestaw rozwiązań do automatyzacji u-mation  
 

 
 
Termin „u-mation” odnosi się do szeregu różnych rozwiązań z obszaru automatyzacji i opro-
gramowania, które zostały scalone przez firmę Weidmüller w jeden system, w celu stworze-
nia precyzyjnie przygotowanych rozwiązań, dostosowanych do konkretnych aplikacji klienta.  
Dobrze skoordynowana oferta łączy modułowe urządzenia automatyzujące oraz innowacyjne 
narzędzia inżynieryjne i wizualizacyjne. 

 
Sterownik PLC u-control 2000  
u-control 2000 to kompaktowy 
sterownik PLC, mierzący tylko 54 mm, 
wyposażony w dwa interfejsy 
Ethernet, interfejs CAN i interfejs I/O 
u-remote. Moduł sterowania może być 
wykorzystywany do zapisywania 
projektów dzięki interfejsowi USB oraz 
możliwości przesyłania danych. 
Ponadto moduł został wyposażony 
w 512 MB pamięci RAM, zegar czasu 
rzeczywistego z zasilaniem 
bateryjnym oraz czytnik kart micro-SD 
o pojemności do 32 GB. System 
sterowania oparty jest na 
dwurdzeniowym procesorze A9, 
z rozdzieleniem operacji 
wykonywanych w czasie rzeczywistym 
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i z opóźnieniem. u-control stanowi platformę sprzętową 
dla narzędzi inżynieryjnych u-create web, u-create studio 
i u-create IoT. To optymalnie skoordynowane połączenie 
sprzętu i oprogramowania umożliwia wykonywanie 
szerokiego spektrum zadań automatyzacyjnych – 
od czujnika po chmurę.  
 
Narzędzia inżynieryjne u-create  
Narzędzia inżynieryjne Weidmüller stanowią kluczowy 
element oferty rozwiązań automatyzacyjnych 
i digitalizacyjnych u-mation. Od oprogramowania 
webowego oferującego niezależny od lokalizacji dostęp 
do maszyn i systemów, komunikacji z chmurą 
z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy (IoT) 
aż po wdrażanie złożonych zadań kontrolnych 
w znajomym środowisku inżynieryjnym – Weidmüller 
oferuje idealnie dopasowane do potrzeb użytkowników   
w każdym obszarze zastosowań rozwiązanie, dające    
się elastycznie rozszerzać odpowiednio do wymagań 
aplikacji. 
 
u-create web – międzyplatformowe oprogramowanie 
sterujące  
u-create web to webowe oprogramowanie inżynieryjne, 
które służy do konfigurowania, określania parametrów 
i programowania systemów zgodnie z IEC 61131-3. 
Oprogramowanie jest dostępne przez przeglądarkę i nie wymaga instalowania, co oznacza, 
że może być wykorzystywane jako platforma inżynieryjna na każdym sprzęcie i systemie 
operacyjnym. Zakres oferowanych funkcji może być rozszerzany dzięki dodatkowym 
aplikacjom. W połączeniu ze sterownikiem u-control oraz modułami I/O u-remote,  u-create 
web tworzy optymalne rozwiązanie automatyzacyjne dla bardzo szerokiego spektrum 
maszyn i systemów. 
 
u-create studio – otwarta platforma automatyzacyjna  
Dzięki otwartej, linuksowej architekturze systemu sterowania, u-create studio otwiera wiele 
opcji instalacji modułów softwarowych przeznaczonych do konkretnych zastosowań, 
umożliwiając w ten sposób zaadaptowanie systemu u-control 2000 do określonego 
zastosowania. u-create studio udostępnia środowisko deweloperskie CODESYS V3.5 
i umożliwia korzystanie z wszystkich języków programowania wskazanych w IEC 61131-3, 
takich jak ST, AWL, KOP, FBS oraz AS. Środowisko C/C++ pozwala także na 
programowanie obiektowe. Narzędzie inżynieryjne umożliwia proste konfigurowanie, 
diagnostykę i symulację 3D systemu, a wydajne narzędzie do debugowania i śledzenia 
pozwala na analizę błędów.  
 
u-create IoT – modułowy zestaw do Internetu Rzeczy  
u-create to webowe, niewymagające licencji rozwiązanie softwarowe przeznaczone do 
sterownika u-control 2000, dostępne przez standardową przeglądarkę internetową. 
Bezpośrednia transmisja danych do chmury możliwa jest dzięki modułowi node-RED. 
Oprogramowanie obsługuje takich dostawców usług chmury, jak Microsoft Azure, IBM Cloud 
i Amazon. Webowe środowisko oprogramowania może być używane niezależnie od 
urządzenia i platformy. Koncepcja Security-by-Design gwarantuje wysoki stopień 
bezpieczeństwa: oprogramowanie u-create pracuje na sterowniku u-control 2000 i jest 
kompatybilne z modułami I/O u-remote. 
 
Ø www.u-mation.com 
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Bądź gotowy na cyfryzację z zasilaczami PROtop 
Niezawodne, mocne i wyposażone w moduł komunikacyjny 
 

Obecnym kierunkiem rozwoju wielu 
firm, jest dostosowanie procesów do 
wymagań koncepcji Przemysł 4.0. 
a jego podstawę stanowi 
zaawansowana kontrola produkcji 
oparta na przetwarzaniu dużej ilości 
danych. Dlatego nowoczesne 
przedsiębiorstwa dążą do szybkiej 
integracji wszystkich urządzeń 
i prostego transferu danych do 
chmury. Do tego potrzebne są 
niezawodne komponenty zdalnej 
komunikacji.  
 

Wysokiej klasy zasilacze PROtop są gotowe na   
te przyszłościowe wyzwania. Wbudowany 
opcjonalnie moduł komunikacyjny CANopen daje 
możliwość zdalnej obsługi zasilacza, dzięki czemu 
użytkownik zyskuje interfejs przesyłu danych 
procesowych do systemu sterowania. 
Monitorowanie stanu i zdalne sterowanie są 
warunkiem wstępnym zapewnienia ciągłego          
i niezawodnego zasilania wszystkich 
komponentów automatyki maszyny lub systemu. 
Konserwacje i przeglądy można lepiej zaplanować 
i skutecznie zminimalizować, co zwiększa 
zyskowność systemu. Przynosi to korzyści 
operatorom z wszystkich branż.  
 
Zasilacze PROtop to również najlepszy wybór pod kątem niezawodności, trwałości 
i energooszczędności, nawet w warunkach drgań, ekstremalnych temperatur do -40° C 
lub wilgotność 100% (bez kondensacji). PROtop oferują poziom sprawności do 95%, 
co ogranicza straty energii i pozwala na bardzo niewielkie obudowy (Zasilacze 24 V mają 
szerokość: 35 mm dla wersji 5A, 39 mm dla wersji 10A, 68 mm dla wersji 20A i 124 mm dla 
wersji 40A). Obniżone nagrzewanie się daje wysoki wskaźnik MTBF (>1 000 000 godz.), 
oraz długi cykl eksploatacji, przekraczający 10 lat, co znacznie zwiększa niezawodność 
systemu przy jednoczesnej redukcji kosztów.  
Technologia DCL (Dynamic Current Limiting) zapewnia im dużą moc szczytową oraz 
doskonałą dynamikę. Zasilacze posiadają wyjątkowe rezerwy mocy i są idealne do 
niezawodnego wyzwalania wyłączników nadmiarowo-prądowych (zwiększanie mocy co 
najmniej 600% w ciągu 15 ms). Dodatkowo, stałe rezerwy szczytowe w czasie od milisekund 
do sekund pozwalają uruchamiać duże silniki. Okres doładowania około 200 ms 
przewidziany jest na przykład dla rozruchu dużego silnika z 300% prądem znamionowym. 
PROtop posiadają również zintegrowany system MOSFET O-ring, który pozwala na 
bezpośrednie połączenie równoległe zasilaczy (n+1 redundancja) co eliminuje potrzebę 
stosowania kosztownego diodowego modułu redundancji.  
 
Ø Więcej 
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Ograniczenie pracochłonnego montażu okablowania 
Gotowe do podłączenia kable konfekcjonowane 
 

Weidmüller oferuje właściwe rozwiązanie łączeniowe  
dla każdego rodzaju aplikacji, zarówno przewody 
sygnałowe do czujników i elementów wykonawczych 
(SAI), przewody sieciowe w standardzie Ethernet (IE) 
ze złączami wtykowymi o różnych profilach, jaki 
i okablowanie systemowe SPS.  
 
Udostępniając różne poziomy personalizacji, jesteśmy 
w stanie spełnić indywidualne wymagania klientów. 
Można u nas zamówić gotowe przewody 
konfekcjonowane ze złączami wtykowymi - prosto 
z katalogu lub stworzyć własną kombinację korzystając 
z dostępnych online konfiguratorów, w których można 

określić oba końce przewodu – mogą mieć identyczne lub różne złącza lub pozostać otwarte. 
Można wybrać materiał, długość przewodu oraz liczbę żył. Po dokonaniu wyboru, 
automatycznie otrzymujemy pliki z danymi technicznymi a zamawiać można nawet 
pojedyncze sztuki fabrycznie zmontowanych przewodów. Jeśli nie uda się stworzyć 
odpowiedniej kombinacji z elementów dostępnych w konfiguratorze, można opracować 
wspólnie z doradcą Weidmüller, rozwiązanie specjalne. Realizujemy zlecenia na przewody 
indywidualnie przygotowane, zapakowane oraz opisane, również z wykorzystaniem 
specjalnie zakupionych kabli lub po przeprowadzeniu wymaganych testów. Ponowne 
zamawianie jest łatwe, dzięki możliwości utworzenia jednego numeru zamówieniowego dla 
skonfigurowanego zestawu. Wykorzystując nasze rozwiązania – od standardowych po nowo 
opracowane – zawsze uzyskacie Państwo prawidłowe połączenie. Pozwala to na znaczne 
zmniejszenie nakładu prac instalacyjnych i umożliwia skupienie pełnej uwagi na głównych 
zadaniach i kompetencjach. 
 

· Przewody i kable z izolacją z PUR, PVC i LSZH  
· Szeroka gama kolorów  
· Z oznacznikami dla szybkiej identyfikacji  
· Ze złączami wtykowymi M8, M12, M16, 7/8", M23 i RJ45 
· Pełne ekranowanie 360° oraz odporność na wibracje 
· Wersje M8 i M12 zgodnie z DIN EN 61076 
· Zachowany stopień ochrony IP65, IP66, IP67, IP68 oraz IP69  
· Bezpieczna instalacja za pomocą wkrętaka dynamometrycznego Screwty®  

 
Ø Więc

ej 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



str. 10 Weidmüller, Materiały o Firmie 
Weidmüller XXIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019 
 

Monitorowanie obciążenia i dystrybucja potencjałów w jednym 
kompletnym rozwiązaniu 

maxGUARD - innowacyjny system dystrybucji napięcia 24V DC 
 

Bezawaryjna i przyjazna w obsłudze 
dystrybucja napięcia, która dodatkowo 
zapewnia oszczędność czasu i miejsca jest 
niezbędna dla wydajnej pracy maszyn 
i obiektów przemysłowych.  

System maxGUARD integruje złączki 
do rozdziału potencjałów (które były 
dotychczas instalowane oddzielnie) 
w wyjściach elektronicznego modułu 
monitorowania obciążenia, co tworzy 
kompletne rozwiązanie w jednym 
komponencie dystrybucji napięcia 24V DC.  

Ta innowacyjna kombinacja monitorowania 
obciążenia i dystrybucji potencjałów, 
zapewnia oszczędność czasu podczas 
instalacji, zmniejsza ryzyko awarii oraz 
ilość miejsca zajmowanego na szynie 
zaciskowej nawet o 50%.  

maxGUARD wykorzystuje dla swoich połączeń technologię łączeniową PUSH IN. 
Znamionowe napięcie robocze wynosi 24V DC, a obciążalność prądowa całego systemu jest 
zaprojektowana do 40 A max. Szeroki zakres temperatur pracy rozciąga się od -25° C 
do + 55° C (bez spadku wartości znamionowych).  

 

maxGUARD charakteryzuje się również niezwykłą łatwością serwisowania. Jego konstrukcja 
pozwala na bezpieczny dostęp do wszystkich potencjałów i obwodów obciążenia podczas 
uruchamiania lub czynności serwisowych. Zintegrowane punkty testowe w wejściach 
i wyjściach maxGUARD są szczególnie łatwe w obsłudze. Dla celów testowania 
i sprawdzania, dystrybutory potencjałów mają praktyczne dźwignie odłączające do prostej 
separacji galwanicznej obwodu obciążenia. maxGUARD jest również wyposażony 
w unikalne mostki łączące, pozwalające zredukować czas i wysiłek potrzebny do instalacji, 
dzięki połączeniu  między monitorowaniem obciążenia i zaciskami dystrybucji potencjałów. 

 
Ø Więcej 

 
 
Weidmüller Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, tel. 22 510 09 40 | e-mail: biuro@weidmueller.com | www.weidmuller.pl  
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WIKA Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.         
Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek 
Tel.: (+48) 54 23 01 100 
Fax: (+48) 54 23 01 101 
E-mail: info@wikapolska.pl 
www.wikapolska.pl 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku 

pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler 

i Euromisure do grupy WIKA, dalszemu wzmocnieniu uległa nasza pozycja na rynku pomiarów 

poziomu oraz części do pomiaru przepływu. 

MYŚL GLOBALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE 



 
 

str. 2 WIKA Polska, Materiały o Firmie 
WIKA Polska XXIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019 
 

WIKA - Part of your business 

 

Rozwiązania w zakresie pomiaru ciśnienia i temperatury firmy WIKA są integralnymi elementami 

procesów biznesowych naszych klientów. Właśnie dlatego uważamy się nie tylko za dostawcę 

urządzeń pomiarowych, ale przede wszystkim za kompetentnego partnera, który w ścisłej współpracy 

z klientem projektuje rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych aplikacji. 

Priorytetową rolę w naszych działaniach odgrywa standard jakości. To właśnie poziom jakości 

decyduje o niezawodności pracy instalacji bądź urządzenia. Nasi klienci na całym świecie mogą być 

pewni, iż otrzymują najwyższej jakości produkty, bez żadnych kompromisów.  

Zapewnimy im to poprzez zaawansowane technologicznie produkty służące do precyzyjnego 

i niezawodnego pomiaru. Poprzez kompetentnych pracowników, angażujących się w wyznaczanie 

celów, które potem realizowane są wspólnie z naszymi klientami. Poprzez rozwój innowacyjnych 

technologii w sektorze pomiarów elektronicznych, gdzie firma WIKA wyznacza kierunki. 

Part of your business - ta myśl przewodnia stanowi podstawę naszej filozofii, bliskich relacji 

z naszymi klientami po to, aby osiągać wspólne cele dzięki wzajemnej współpracy. Filozofia, której 

konsekwentnie jesteśmy wierni każdego dnia. Wczoraj, dziś i w przyszłości. 
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WIKA – nie tylko dostawca urządzeń 
 

Rozwiązania z zakresu pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu są integralnymi elementami 

procesów biznesowych naszych klientów. Dlatego uważamy się nie tylko za dostawcę urządzeń 

pomiarowych, ale przede wszystkim za kompetentnego partnera, który w ścisłej współpracy ze swoimi 

klientami oferuje kompleksowe rozwiązania – indywidualnie i precyzyjnie zaprojektowane produkty dla 

dokładnych wymagań. 

 
WIKA Polska jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie aparatury kontrolno – 

pomiarowej dla przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, gazowego, energetycznego, 

spożywczego, farmaceutycznego i wielu innych. 
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Jakość – „Made by  WIKA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ISO 13485 – przewaga konkurencyjna 

n Dedykowany obszar produkcyjny: Medical Focus Factory 

n Certyfikat wg do ISO13485 od 2010 r 

n Producent elementów medycznych 

n Najwyższe standardy jakości 

n Efektywne zarządzanie ryzykiem 

n Proces produkcyjny w kontrolowanych warunkach 

n Przeszkolony i doświadczony personel 

n Wymogi nadzorowane corocznie przez DQS Medicinprodukte GmbH 

n Ponad 20% całkowitej wielkości produkcji 
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Jakość – „Made by  WIKA” 
 
Centrum Kompetencji 
 
 
 
 
 
 

Laboratorium Testowe 
n Zakres ciśnienia: -1…7000 bar 

n Zakres temperatury i komory klimatycznej: 70…180°C; 10…95RH 

n Kalibracja urządzeń w zakresie:   -50…650 °C 

n Wibracje i wstrząsy mechaniczne – przyspieszenie do  150m/s2, 

częstotliwość od 10 Hz do 150 Hz 

n Wskaźnik nieszczelności  5 x 10-2 mbar l/s 

 

Laboratorium Pomiarowe 

n Współrzędnościowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 65 

n Multisensorowa maszyna pomiarowa ZEISS O-INSPECT 543 

n Maszyna do pomiaru konturów MAHR MarSurf XC20 

n Uniwersalny miernik długości PRECIMAR ULM 600-E 

Laboratorium Analiz Materiałowych 

n Badanie wytrzymałości na rozciąganie 50kN, 

n Testy twardości materiałów 

n Analiza metalograficzna 

n Spektroskopia IR  

n Oznaczenia pierwiastków stopowych na bazie Cu i Fe 

Laboratorium Kalibracyjne  

n Akredytowany zakres ciśnienia -1 ÷2500 bar 

n Klasa dokładności do 0,008% 
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Czujnik ciśnienia z IO-Link dla maszyn inteligentnych 
 
W portfolio WIKA znajduje się nowy elastyczny czujnik ciśnienia z IO-Link.  
Model A-1200 stosowany jest do monitorowania ciśnienia lub jako przełącznik PNP/NPN, 
zwłaszcza w maszynach inteligentnych. 
 
Nowy czujnik ciśnienia można zintegrować z produkcją seryjną bez większego wysiłku. Jest łatwy 

w konfiguracji i na zapytanie można go dostarczyć ze wstępnie ustawionymi parametrami. Interfejs IO-

Link w sposób ciągły przesyła wszystkie zmierzone wartości i informacje ze zintegrowanej funkcji 

diagnostycznej, która monitoruje jakość pomiarów A-1200. Ponadto wyświetlacz 360° LED (zielony, 

żółty, czerwony) daje wizualne informacje o stanie urządzenia. Czujnik ciśnienia oferuje również 

funkcję migania, która może być sterowana poprzez IO-Link, umożliwiającą dokładną lokalizację 

podczas konserwacji. 

A-1200 dostępny jest w wielu wersjach, w tym wyjątkowo wytrzymałej do zastosowań w trudnych 

warunkach. Wariant ten jest odporny na wstrząsy o obciążeniu do 1,000 g i przeznaczony dla 

temperatur medium od -40 °C … +125 °C. 
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Przenośny kalibrator ciśnienia z elektryczną pompą ciśnieniową 
 
Firma WIKA rozwinęła typoszereg przenośnych kalibratorów o przyrząd ze zintegrowaną 
pompa elektryczną. Ponadto nowy model CPH7650 kalibratora ciśnienia ma wytrzymałą 
obudowę i jest wielofunkcyjny: wykonuje również zadania obejmujące parametrów natężenia 
i napięcia prądu. 
 
Jako wzorzec CPH7650 stosowany jest sprawdzony czujnik CPT6000 o dokładności 0,025 % FS. 

Czujnik jest wymienny, co zwiększa różnorodność zastosowań przyrządu i optymalizuje kalibrację. 

Z pompą elektryczną, można generować ciśnienie testowe -0,85 bar ... +20 bar na miejscu 

i kontrolować je precyzyjnie za pomocą dotknięcia przycisku. Pompa jest stale dopasowywana. 

 

Tak jak model CPH7000 (z mechaniczną pompą ciśnienia), model CPH7650 ma moduł elektryczny do 

mierzenia napięcia (DC 0 ... 30 V) i natężenia prądu (4 ... 20 mA) oraz może zasilać testowane 

urządzenia. Wszystkie wartości ciśnienia i elektryczne są równocześnie pokazywane na wyświetlaczu 

oraz odczytywane poprzez interfejs USB. 

 

 

  



 
 

str. 8 WIKA Polska, Materiały o Firmie 
WIKA Polska XXIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019 
 

Przenośny kalibrator umożliwia pomiar ciśnienia w zakresie maks. do 10000 bar 
 
Za pomocą przenośnego kalibratora procesowego CPH7000 można kalibrować przyrządy do 
pomiaru wysokich ciśnień na miejscu w terenie: Wielofunkcyjny, ręczny kalibrator firmy WIKA 
jest pierwszym tego typu urządzeniem, które mierzy wartości w zakresie maks. do 10000 bar. 
  

Przenośny kalibrator wykorzystuje do zadań pomiarowych czujnik do pomiaru ciśnień wysokich 

CPT7000 WIKA, który stanowi dla niego zewnętrzną referencję. Czujnik posiada cienkowarstwowe 

i niezespawane ogniwo, które jest odporne na uszkodzenie i osadzone jest na stałe w stożkowym 

kanale ciśnieniowym, co sprawia, że jest także odporne na dynamiczne zmiany ciśnienia. 

 

Dzięki użyciu czujnika udało się rozszerzyć i tak już szerokie spektrum zastosowania modelu 

CPH7000. Kalibrator jest przenośnym i wszechstronnym urządzeniem wyposażonym w zintegrowany 

moduł elektryczny, pompę ręczną do ręcznego wytwarzania ciśnienia wzorcowego do maks. 25 bar 

i wydajny rejestrator danych. Przy użyciu tego urządzenia można przeprowadzić kalibrację 

przetworników ciśnienia i manometrów, a także zmierzyć takie parametry jak temperatura, napięcie 

i natężenie. 

 

Wysokie bezpieczeństwo techniczne kalibratora CPH7000 zostało potwierdzone międzynarodowym 

atestem CSA „Safety”. 
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